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مةمقلى

أواثلإلىتعود،القديمةالمشاكلمنبالقدساللطانديرمثكلةتعتبر

وحتىالتاريخذلكومنذ.لأ082عامالتحديدوجهوعلالماضىالقرن

ابصالأفقفىتظهرتجعلهاودوليةشاصيةبمتغيراتتمر"والمثكلةالآن

القوىعنفوا!الهايخمودأخرىمرةيثيرهامنينتظرخمودبمرحلةأوتمر

ا..لهلاحلثكلةاكاوهلهلأولتبدواخهالدرجة

التارنحيةالوثاثقتؤيدهمصرلأتجاطملكهوهذااللطانديرأنومع

الختلفةالعصبمعبر()القدسالمنطقةهذهزارواالذينالرحالةوكتب

طالواالاثيوبيينفإن،الأقباطأملاكهو.منالديرهذاأنوأثبتواوأكدوا

الذينحكامهمواطماعأطماعمذلكفىتحدوهم،لهملكي!تهموادعوابه

هراكزهمويقوىحكهميدعمالديرهذاعلىالاستلاءاناعتقدوا

اضطراباتبمرحلةتمروأئيوبياالآنوحتى0182الفترةهذهوأنخصوصا

واجتماعية.وثقايخةودينيةصياسية
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الأجنبيةالدولأطماعالمكلةهذهوجوداستهمرارعلىصاعدومما

القرنينفىروصيالادعاءكانفقد.وفرنايطانجباوبركروصياالكبرلى

نأالعثمانيةالدولةأملاكفىالأثوذكىللمجيينحاميةبأ!ا1891،

الفرقةبثبهدفالديرهذابملكيةمطالبهمفىالاثيربيينوخجعتايدت

الخلافهواصقاطالغثمانىالحكمزعزعةوبالبالىالطاذفيةوالأضطرابات

ووعرلهم(القططنيةاالحلافةهذهعأممةعلىالروسويطرةالحثماية

هذهفىكببرادوراوفرنايطانيالروكان.المتوسطالأبيضالجرإلى

استغلتاأنأثبرلاعلىنفوذهمالرأجلمنوتنافسهماصراعهماففىالمثكلة

الأصخرازامكاضهمافىانالمتصارعينأثيربياحكامواوهمتالمثكلةهذه

للأثيربب-.ومنحهالديرهذاعلى

هذهوجودعلأيضا.صاعدوايضعرواانوبدونمصرأقباطأنبل

لكية(الاثيوبيين)الأتجاطانضمامهماأناكقدوااذواستمرارهاالمثكلة

الميلادىالرابعالقرنأواثلمنتبدأطويلةذفترةواحدومذهبواحدة

فقدلذلكالدير،علىالسيطرةفىيفكرونالاثبريينلامجعل،الآنوحتى

عثرالأبمالقرنمنالديرفىالاثيوبيراخوا!مالأمباطأصتضاف

عجزهمببالاثيربي!تأملاككلالأرمنأستولىأنبعدوذلكالميلادى

فإنالأصنضافةهذهمنوبالرغم.الأملاكهذهعنالضراثبدفععن

تدخلذلكفىمعلينللاثاطالأضطراباتيسببونبداؤاالاثيوبيين

فىاطلاقايفكروالمالأمباطفإنذلكمنوبالركم،الأجنبيةالدول

الديرلهذاملكيهمفىالاثيوبييناعتقادمنزادمماالديرمنطزدهم

زوجةطايطوالأبراطورةخاولتعلهالأصتحوازفىرنجهمزادتوبالتالى

علبه.الاصتيلاءفىهيلاسلاصى-الأميراطوروالأهيرتفرى-منليكالأمبراطور
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تدخلتبلالمشكلةفى.تدخلتالتىفقطالكبرىالأجنبيةالدولتكنولم

الاردنوسبطرة4891صنةفلسطينحربكايةفبعد،إسرائيلالاردنيخها

للجكومةخاضعةمقدساتمنفهابماالقدساصبحتالغربيةالضفةعلى

الراحلوالرئيسالأردنبينال!ياسيةالعلاقاتتأزمتوعندماالأردنية

واستمرتالمشكلةهذهالظهورإلىعادتالتيناتفىالناصرعبدجمال

للادعاءاتوماعدكاللقدسإبرائيلاحتلالبسببوذلكالآنحتى

أنمنبالرغموذلكغليهالأستحوازمنلهموتمكينهابلالديرفىالاثيوبية

للدير.الأقباطملكيةأكدالإسرائيلىالقضاء

الوثائقضوءفىوذلكالآنوحتىبداي!هامنذالمثكلةتتبعتاولقد

ظهرمنهوالذىالحيدةبمنتيىتماماالموقفواوضحنا.والاثيوبيةالقبطية

الأمباطأنمنبالرغموأنه.للائبأطملكهوالديرهذاأنمجلاء

ينضيفوندائماكانواالأمباطوانواحدةكنيعةإلىتابمونهموالاثيوبيين

هذاعلىللاشتلاءالفرصين!تزونداثماكانواالأخيرينأنإلاألاثيوبيين

رأسمموعلىحكامهمذلكوراءوكانمنهالأتجاطويطردونالدير

حليرغبكانأنهالوثائقتوضحوالذىهيلاسلاسىال!ابقالأمبراطور

حلفىالأمباطرنجةدائماويرضىأوالأغتصابالقضاءطريقعنالمثكلة

وسلميا.ودياالمثكلة

الديربملكيةألاثيوبييناكرفإلااذالاتحلالمثكلةهذهانوالوامع

الأمباطمنمرفوضةليستالأستضافةفإنذلكيتموعندماللأقباط

يتمأنوالى.وأمانبلامفيهيعيشواأنالاثيوبيينمعيمكموبالالى

الظروفبتجددمتجددةقائمةالمثكلةهذهتظلفسوفالأعترافهذا

ومقدسا!ا.المقدسةالمدينةبذهالمحيطة
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حيقيةصورةالمصرىللقارىمدمتقدأكونأنأرجوالحتاموفى

العصورعبروتطورهأالمثكلةابعادمعرفةمنتمكنهلهتماماواضحة

الختلفة.

التويخقولىواطه

0991سنةيوني25فىالقاهرة

.!+!.

المؤلف
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فىمقدصاتهكانتوباتالىالمسيحىالدينمثأفلسطينارضشهدت

)الملكةأقامصعاأاعىالقيامةكنيةالمقدصاتهذهأهمومن.المنطقةهذه

فىوشارك،م325صنةفى(الأول)صعصطنطينالامبراطرروالدة(هبلانمع

منالميحيونوبدأ،والقطنطيةوأنطاكيايةالأسكندربطاركةتدشميا

ذلكبحدثمالأمباطبببنهمومن،يار!الزيتوافدونالحالمأنحاءكافة

المقدصةالارانعىهذهإلىالميحيينالحجاجتدفقاسعرومد،الاثيوبيون

)1(.لهاالعربىالفتحوحتىالتادمةعالقرونفى

اخرىوطوائفوالأئيوبيينللأقباطكيانوجوالعربىالفتحممدوقد

باسمعرفوالذى(الحطابع)عمربنأعطاهالذىالأمانكاسمفىونعلك

مفتاحالأخيرطمعندما()صفروتييىيكالبطرإلى(يةالحمر)المهدة

..)2(القلىمدينة

،1416سالمتدتالأرضذالأتجاطت:رزقدتمرى

5.4-.Meinardus.:.0 Ahistorv of The Ethiopian in The Holy Land .P P

17-الابقالمرجعرزودجم!
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نغيرمنبالرغمللفتحاتايةالقرونعبرالطائفىالوجودهذاظلوفد

)3(.الياجةالظروف

القامةكيةفىطواثفهامجميعالميحيونعانىعرالاجالقرنوفى

هذهفقرإلىأدىمما،عليهمالعثمانيونفرضهااتىالاهظةالضراثبمن

علىالميحيةالطوائفبعضاعتداءكذلك.احوالهاواضطرابالطواثف

الارمنعلىواليونانيين،ثيوبيينالاعلالارمناكداءمثلاخرىطواثف

اضضافهماناملاكهممنالاثيويينطردعننتجومد.)4(وهكذا

بيناللطانديرثمكلةهاعرفبدأوباتالى).(.املاكهمفىالأمباط

)6(.الآنوحتىالومتذلكمنذوالاثيوبيينالأمباط

MONDE

سنةإلى17القرنمنذاللطانديرلمصكلةالتارضالتطور

855S-:

الملاكوكي!ةهلانهالقديةكنيةسطحعلىالسلطانديريقع

أودبارة(،V)القيامةكنيةصورإلىهيلانهكنيةمنالموصلوالممر

السيدختامشهدتاتىالمحيجةالمقدتالمنطقةنطاقداخليقعأخزى

المسيح.

02-11.heCopts in JermeIem. .P P.0-ا.:.Meinardus

أ"اP.4..ء-134و

-92(الأول)الجزيفالرالقدسذالقبطاملاك:عرضيخؤلاؤسجمرجى

14.ofThe Ethiopian in The Holy Land P!"ر،أ؟أ+:.Mcinardus,A

14.rdus.:.0 On. Cit. PمةMcin
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للوصولالمباشرطريقهملأنهالأمباطعندخاصةأهميةال!لطانولدير

القيامة.كنيةإلىيةالمصريركيةالبطرحيثمارانطونيوسديرمن

شيئالاتاوىاملاكهمجمغتصبحانالأتباطعندضدانهومعنس)8(.

كنيحمةإلىليصلواطويلةعمومبةطرقفىالمرورإلىوالزوارالمجاجويضطر

ش)9(القياهة

وبالتالىللاثباطبالنسبةللديرالبالفةالأهميةمدىنعرفهذامن

الديرجمهذااتمكسوىلهميبقولمأملاكهمكلهةدواالذينللاثيوبيين

القيامة.لكنيسةمربهأميتهمنيدتزالذى

كيو()الأستاتىلقوانينخأضعجزءجزثينإلىالديرينقسمو

Sratus Queهذهعنخارجوجزءالقديمالوضععلالحقاظأى

سطحعنعبارةلأنهيباتقرالديروسطيثملالأولوالجزء.القوانين

لقوانينيخضعلذلكالقيامةكنشةمنجزءهوالذىالصليبمغارة

بهوكانوالقبليةالريةالجهةفىكائنقهوالاقىأما.كي!)الاستاتس

منالخارجالجزءفىمعظمهاأقيمحجراتعنعبارةالقديمةالمبائىبعض

كنيةإلىالديرهذامنوللوصول.داخلهوبعضهاكيو()الأستاتى

إلىمهاوالنزولحيواناتالأربمكنيةبابهنالدخولمجبالقيامة

)01(.القي!امةكنيسةردهةإلىبابهامنوالخروجالملاككني!ة

+!.!.

115صالابقالمرجع:رزقدتمرى8-

3صالابقالمرجع:عوضفيرثاؤصجرجى

05بالابقالمصدر
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الدير،هذاعلبالمحاظةالقدسفىنحهمتاطوالالأقباطعنىومد

بعدالاثيوبييناصتضافواعدماعثر،ال!ابعالقرنحتىحؤركمفىوظل

)1!(.عليمالمقررةالضرائبدفععنعجزهمبشباملاكهمعنتخليهم

ديركانفلو.)29(املاكهمعلىفاستولوالم!اعد!مالأرمنإلىولجؤهم

إلىملكيتهآلتولماالارمنعليهلاشولىللاثيولينملكاهذاالسلطان

حتىوذلكالأتجاطمعالديريقطنونالاثيوبيونظلوقد)13(.الأمباط

،العامهذامناكتوبرفىالديرترمجمعملياتأقضتعندما،0182صنة

أ!معلى)"ا(،الاثيوبيونالرهبانفيهايقيمالتىالفرفاخلاءضرورة

ممااكزعددهمتزايدبل،الترميمأتأنتهاءالديربعدإلىاخرىمرةعادوا

آخرصببلهيكنلمالديرمنخروجهمأنعلىيدلمماتبلمنكان

)15(.وايرميمالأصلاحصوى

بينالعلاماتفىالتحولنقطة.182صنةكانتفقدذلكومع

يتوجسونجعلهمالدير،منلأخراجهمنتيجةأنهاذا،والاثيوببينالأقباط

بينالعلاقاتشابضدلذلك،أخرىمرةطردهمونحثونالأقباطمن

منوبالرغم.واحدمكانفىهموجومنبالرغموالتبأعداقنافرالطائدتين

للأمباطضيوفابأعتبارهمالديرفىالاثيوببينأقامةأستمرتضداينافرهذا

الاثيربيينعلىفقضى1837صنةفىالقدسمدينةالطاعوناجتاحأنإلى

AN-

-12

-13

-1،

v%

ا+صالابقالمرجع:رزقدجمرى

015صالارئوذكبةاورشليمبهيةيختارخلاصة:خورىثصاد.

3-بالقد!اللطانرير:سديوص

وكذلك013126-سالابقالمرجعرزقة:دكرى

Meinardus,:.0.ار OP. Cit. P

16.Meirardus.:.0 055 Cit P

صها

13-
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حرقعلىالارمنمنبتحريضالتريهةاللطاتومامت16(.)تماما

(.,)7وانتثارهانتقالهمنخوفاوذلكواورامهمكبمكل

اتجياحمنبنتينذلكبحدالديرإلىثانيةعادواالاثيوبيينانعلى

فىوالاثيوبيونالأتجأطاسترك1842سنةوفى.للقدسالطاعونوباء

كانوانرصمىغيراضتراكااشراكهموكانالويةالدينيةالاحتفالات

ذلكفىيرأسهكانالذىالديرإلىعادوامد-الاثيوبيين-اكممؤكدا

الاثيوبيينهنوفلةالأمباطهنملةومعهمتزوجقبطىقسيسالومت

)18(.الأتجاطيدفىالمفاتيحوكانت

+!+!.

-:السلطانديرمثكلةتفاقمفىالافليزىاءلدوراثر

اخذواالدير،منالأمباطيطردهمأنمنالاثيوبيينخوفازديادومع

Slاالومتفىهذاالأهر)91(.هذاتحاشىجمهايمكنوسيلةفىيفكرون

أثيوبيافىصواءبالاثيويينالبروتستانتيةيةالتثيرالجمسباتاهتعمامازداد

بينكانتالتىالياصيةللعلاماتانحكاساكانتوالتى،القدساوفى

لإليوبيازار-الذىجوباتالأسقفتحيينوكان.)02(.ولإليوبياانجلرا

علىلهممثجحاعاملا،1846سنةاورنبليمفىاسقفاكمبثر-مبلمن

وكذلك0،1-الابقالمرجع:رنقديخرى69-

einardus.:.0.و5 The Coots in Serusakm P15-لآ

Cousul,17-ك!+،5*,018503 Finn to Viscount Palmerston. Jerusalem

17-IN-Meirandus.:.DA History of The Ethiopian in the Holy Land .p .P lo

هـ011الابقالرجع:رزقءينرىا-9

137.ofEthiopia .P.94 P!+02-ا Perham.:.M The Govern
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ذلكفىيساعدهالقدسفىالأتجاطتجاهمرةلأولالحنفأسلوبإتباع

)21(.فهاأنجلترامنصل

التىالجهةالأنجليزىوالقنصلجوباتالأسقفمنكلاانفعلاثبتولقد

منسيئةمعاملهمنلهممامجدثإليهمليش!كواالاثيوبيونإلجايذهب

منالطردمنخوفهمبالطبعوكان.)22(أوالأقباطأوالارمنالاتراك

أشارالذلىالأسقفعلىعرضتوالتىلهمالمقلقةالموضوعاتأحدالدير

طالمألديهمبهاوالاحتفاظالديرمفاتغعلىللاستيلاءيحتالوابأنعليهم

والتى)23(،الديرلهذاملكيهمتثبتالتىوالأدلةالمستنداتلايملكون

انكرولقد.بينهمالطاعونانتثارعقبعمداحرمتا!االاثيوبيونادعى

عندلشأنهأصاسعلىالأطلاقعلىالؤلاثقهذهمثلوجودالأقباط

لماموجودهكانتفلوبهاعلمأوالقسطنطنيةالقدسفىالحكوميةالسلطات

الديرملكيةإلىأشارتالىوالمثلائقالحججاللطاتهذهاصدرت

الملكيةهذهفىلهمشاركة..الاثيوبيينإ.لىاشارتأوحتى،للامباط

.)2،(

وخطفواالانجليزى،الأصقفنصجةالاثيوبيوننفذفقدوبالفعل

.0185صنةنوفبرشهرفىبالقوةبهالملحقةوالك!نبةالديرمفاتح

متصرفإلىورفعالحادثةبهذهمحضرتحررانذلكعلىترتبوقد

إلىواعادتهاالاثيوبيينيدمنالمفاتيحبأخذالأمرصدروقد.القدس

القديم.منمنبحهولماطبقاالأقبأط

21-أولA؟vssini؟."ا-771ر Beke. :.C The British Captives

17.Op.Cit. P:.22-.ه Meinardus

lmerston. November. ! -0 C185ةiscount Pلأto!23-++أح Consul

24-؟ا-"ا. Meinardus, :.0 Op. Cit
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القدسمتصرفحضرهمجلسعقدأنبعدالأمرهذاصدوروكان

الارمنالثلاثالطواثففىالدينرجالوكبارالمدينةهذهأعيانوكبار

غرغور(.)مسطهالإنجليزمطرانترجمانكذلكوحضرهوالاثيوبيينوالإمباط

الديرمفاتغبأنوالاثيوبيينالأقباطعلىاذترفالارمنوكيلوقرر

مدالأخيرينوانالزمنقديممنالأقباطالرهبانيدفىكانتوالكصي!ة

الأثيوبيينمنالمفاتيحأخذوطلبوالديربالكنيسةالاثيوبييناستضافوا

.الأقباطإلىوتيمها

وكيلكلامعلىالاثيوبيينوكيلالحبشى()ميكاييلصدقوقد

هذهبأنللمفتاحأخذهوعلل.لأشرافهمخضوعهمحيثمنالارمن

المؤيدهالمستنداتعنسئلولمأالزمنقديممنللاثيوبيينمنسوبةالكنية

ايدوقد.ادعاءهتؤيدأومستنداتاثباتعندهلايوجدبأنهأجأبلادعاثه

الابقالأمرصدرذلكوعلىالأمباطبيدهىالمفاتيحبأنينالحاضرجمع

العليةالأعتابإلىالمحضرهذاوقدمالواقعحبشرعىإعلامبهوتحرر

بدورهاايدتاتريهةباللغةرسميةحجةبدورهاأصدرتالتى)25(،

دافعوكان.أيديهمفىبهالخاصهالمفاتغوبقاءللاقباطالديرهذاملكية

منكليذلهاالتىالجهودمنخوفهمهوالحججهذهاصدارمنالأقباط

إلىتؤىقدوالتى،القدسفىفينجيمسالانجليزىوالقنصل()جوبات

إلىكذلكوتودى،ايديهمفىالأثيوبيونخطفهالذىالمفتاحبقاءاصترار

حمايتهمبطفىالانجليزمانجحاذاالاثيوبيةالطاثفةعلالارمننظارةزوال

)26(.القدسفىعليها

12صالابقالمرجعصد:يوت25-
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الأتجاطملكيةفانأكدوالتى،1851سنةالتركيةالحجةوبصدور

بنمفىيحسونوعادوا،والاثوبيينالأمباطبين7الأحوالهدأتللدير

اللطان.ديرفىبعضمعبضهم

طردفىيفكروالمالأتجاطفإنلثالذىالنزاعرغمانهوالوامع

فىاص!مروابلإليمملكيتهعادتانبعدالديرمنالاث!وبيين

علميردوضعأثيوبياحكاممنطلبيركالطركانوان،استضافم

فىالطائمتينبينالحلاماتصفوالايعكرواالديرحتىإلىثيوبيينالامجىء

أنه1853سنةفىللديرالأجانبالزوارأحدذكرففدذلكومع.القدس

معجنبإلىجنباالديرنفسقيميثونأثيوبياعشرينوجد

.)27(الأقباط

نأويثبتيؤكدمماهادثةظلتالأمورفإنهذ.كثر!ممنوبالرغم

والقمنصلالأضففىممثلةأخرىعناصروراءهاكان1855سنةازمة

إلىالأحوالهدأتانبعدحتىيعملانظلااللذينالقدسفىيينالانجليز

)28(.ثانيةالموضوعهذ.بهلارة

MONDE

:-اللطانديرومكلةبريطايا

ماعدةفىالأنجيزيينوالأسقفالقصلمنكلجهودتتومفلم

)الأضفأرسلفمد،بالقدسوالأرهنالأقباطنسدوتحريضهمالاثيوبيين

منكلإليهأرسلهمااللذينالحطابينلدنفىحكومتهإلى(جوبات

هذينبأنوذكر.الفترةهذهفىالاثيوبيينالحاكميناوبى(،)عالى

،01صالابقالمرجع:رزقدجمترى28-
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ثيوبيينالاالدينرجالكباروبحضلاتجماعهانتيجةكاناالخطابين

هذاتقررفىحيثالومتذلكفىثيربيةالاالعاصمة)جندر(فىبالملك

للأضفترخصانم!اطالينانجليرالملكةالحاكمانيكتبانالاجتماع

لممثلها-وتأذنالقدسفىوالمقيمينينالزائروطنهمابناءمجمايةجوبات

هذهبرساتهالحطابينهؤينوارفق.الحاجةكدلهمالمساعدةيدبمدالقغل-

منألاثيوبيينهؤلاءعلىالوامعالغبنمدىواضحيراتقربطالحقكذلك

إلالصالحهمشئايفعلأنلايتطيعأنهواوضح.والارهنالأتباطمضطهديهم

والكهنةالاثيوبىالملكطلبفقدلذلكونتيجةانجلتراملكةلهصمحتإذا

مواطنممجمايةيينالانجيزوالقنصلللأضفالترخيصأثيوبيافىوآخرون

)92(.وتوجهاتهلأضرافهيخضعواوانوالدير

حكومةيورطاأنأراداالانجليزىوالق!نصلجوباتأنصبقممأيتضحو

الحكومةاحراجإلىيؤدىمدرصىتفويضعلىبالحصولوذلكلندن

أثيربيأفىالانجليزلىالنفوذيديزالومتنف!وفىالقدسوقصريخةالتريهة

وهيبها.انجاتراوعظمةبقوةأثيوبياحكاميثعروالفرنىالموذأمام

كللآمالمخيايطافيهالريرالخارجيةوزردكانفقدحالألىوعلى

الملكة،جلالةحكومةبأن"ذكراذاالانجلي!زىوالقنصلجوباتمن

فىافاممتتصادفالذينأثيوبيأأهالىبحمايئرصمياالقياملاتشتطيع

القدسفىجلال!تامنملإلىتمليماتباعطاءولكنالحالىاسباباأراضى

مسيحيةكنيةأعضاءباعتارهمالحاجةعندلهمالحميدةماعيهيبذلبأن

للأصقفوبالنه)03("البلادلهذهالوطيةالكنيةمعروحيةضركةفى

-92

74.ke...،':.r Op. Cit. Pممه-!و

الحاعةالرطنلاوررجثزرقدتيرىالفيركابذبالومانقالحاعىالملقانظروايضا

الانجيزبة.اطكرهةإلبزونقرصباتورطؤبى(واو)عالىبالراس
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-كلطةتدخلكمتحصرواأنالوجوهجمغمنفيهالمرغوبمن"بأنهذكر

)31(.الروحيةالثونحدودضنالأثيربيينلمصالح-روحية

وهوفيهيرغبانوالأضفالقنصلماكانلندنحكومةتؤيدلموهكذا

هذهوتحت.بالقدسالمق!يمينالأثبوبيينعلىجاصيةحمايةفرض

بينضطويسالطوائفجمغبينالقدسفىالهدوءصادالتعليمات

والاثيوبيين.الأتجاط

+!+!+

هذهصدرتانمنذأ.ىسنواتعرمدةالهدوءفتزواصتصرت

صنةوخى1852صنةالأنجليزيينوالأضفالق!نصلإلىالتعلمات

إلىثيوبيينالاوالربانالحجاجازديادإلوالحلامالأمنادى،ومد1862

الديرفىالاثيوبييئللربانبالأستقرارصمحواالأمباطأنكماالقدس

اثيوبى.راهبماثةأكمرمنإرمعددهمفوصل

1855صنةق3الحاديةالطفي!فةالمناوساتبعضحدوثمنوبالركم

العنيفالعكلوتخذتتطورلما!ا.إلاوالاثيويينوالأمباطالأرمنبين

لمينالأنجليزوالأضفالقضللأنوذلك0185صنةفىحدثالذى

أصدركاا!ىاالعيماتبب!لكوراههايكوناولمالحاشةطممتلا

)32(.لهماالحارجيةوزارة

ضخصيةالقدسفىالختلفةالطواثفبينالأموراستقرارعلوصاعد

صنةفىالراحلالبطريركخلفالذى(الرابع)يهرلىالجديدالبطريرك

وخارجياداخلياالقطىالكيانيجددأنالبطريركهذاواسمتطاع1854

185201,.July!31-.،!!هل The Earl of Malmesbury to Bishop

75-32.Beke, .C:.T Op. Cit. P
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بفضلالخارجيةالدينيةالأوساطلدىالأمباطصورةمنيغيروان)+(

فىفكزلهتنيذعلوعمل.الخلفةالمسعجية3الطواثفبرجالعلاماتهحصن

يةالأنجليزوايأسقفيةالأرثوذكيةواليونانية،يةالمصرالكناثسبينالتوفيق

ذلكعلوساعد،إنقسامهاإلىأدتالفاظبعضإلافىالواحدةلمبادئها

الأتحادتملومنصبهعنبألتنازلالكناشهذهبىلمندوصرجو!فد.الرئاصةحب

.الخلافاصبابوزالت

فىتخحمساعيهوكادتالموضوعهذافىبأتجهاديحملكانوبيفا

نأوخثىبالأمرممروالىباشا()سعيدعلمالكنائسهذهبينالتوفيق

المصريةالكني!سةبوضعوانجلتراروصيامنتدخلالأتحادهذاوراءيكون

تحاملمنوزاد)"3(!نتاثجهامنخوفاحباطهاعلىفعمل،حمايتهاتحت

مصرفىالفرنسىالقنصلمنوثايةالبطريركهذاعلىباثا(7)سعيد

الكاثوليكينالمثردخوليدلايريركالبطر0بأنالأخيراعتقادبسبب

طلبعندمأبلادهمن)الأمبرطورتيودور(ظردهمانبعداخرىمرةاثيربيا

بدخولمنهتصريحعلىليحصلالأمبراطورهذالدىيتوسطأنمنه

علىالتفلبأمكانهعدمعنيركالبطرفأكذربأثيوبياوالتوطناليسوعيين

قلفقدوبالفعلالحصوصهذافىثلهالرأىصلبعنيدملكفكر

صموما)35(.يركالطر

بينحدثاعذىالتقاربهوذلكفىمايعنينافكلحالأىوعلى

فىكبيرأثرلهكانوالذىيةالانجليزالأسقفيةوالكني!ةالمصريةالكيسة

-33

-3،
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هذهاعضاءاحدهو(جوبات)الأصقفأناذابالقدسالأموركدمة

النفوذيخهكانوقتفىالكنيتينبينالتقاربانكما،الاخيرهالكنشة

الماعدةفإنوبألتالىساثدامصرفىباشا()سحيدعهدفىالفرنسى

نفوذاىعلىالقضاءالىتماماتؤىقدالاقباطضدالقدسفىالانجليزية

جمها.باقيايكونقدانجلبزئ

لميركيهالبطركرسىعلالبطريركهذاجلوسمرةفطواللذلك

ت!ببالذى(الحبتى)ميكاييلوانزوىالطائفتينبينازماتاىتحدث

)36(.البطريركهذاوفاةبعدإلاثانيةيظهرولم0185سنةازمةفى

فىوالاتيوبيةالقبطيةالطاثفتينبينالعلاقاتتحسندلاثلهنوكان

الاتيوبيةالثخصياتكبارمناثنانبممرمرانه،الفترةهذهفىالقدس

يامصزضابطامحهماباثما()سعيدفأرسل،القدسالىطريقهمافى

وخاصةالقدسفىالامريحنيهممنولأسعاررحل!تها،فىلهاكمرافق

ديرفىواستضافتمااكرامهماعلالوالىيعلقهاالىبالاهميةالامباط

.اللطان

فىونزلاالجميعمنبامتمامالكبيرينالضيفينهذينوصولقوبلوق..

.الدير)37(

فقامللقدسالوفدهذازيارةيستغلانالانجليزىالقنصلحاولومد

هوالإدهذهفىشعبمبأنوابلفهما1858سنةيولية01فىياركافي

بلادهمالىالعائدينالاتيوبينمنمجموعةمعوارصل.انجلراحمايةتحت

فىينللوجوللاثيوبيينانجلترامجمايةفهايبلغهامبراطورهمالىرسالة

13-الابقالمرجعصد:يومف
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أ،متوأنه،الحميدةانجليراملكةجلالةنواياتحقيققالقنصلورغبة،اش

،القدسقالاثيوبيينلبامىكرئيعىأحدهمالاثيوبيينبينمن

لهوأعربالدير،فىحقومهملعبيتشالهتدابيريتخذواإنعلىوحرضهم

هومادامملكهماللطانديرانيحلمالجمغلأنلذلكالبالسرو:عن

ستداكملأنضومهبثأنهمامتاذامهميضيعت،نها!كةعنبعيدأ

سنين.منذحرفتمد

إلىجاءواالذينالاثناناحدوهوالائيوبىالمسشاروعدهومدهذا

موظفبأرصالالأصبراطوريوصىسوفبأنباضما()سيدرعايةقالقدس

)38(.بالقدسالاثيوبيينشثونعلىللأضرافالمتبعةالأصولحسبيعين

جانباومنانجتبراجانبمنصواءشءعنالمحاولةهذ.تحعنرلم

بهمامماتؤيدمناإشارةايةتصدرلمانجلتراجانبفن.الاثيوبيين

حرضهممماضيثايغفلمالأثيوبيينجانبمناما.القدصفىمنصلها

الانجليزىالقنصلخطاببتوصيلماموااكمإلا،الانجليزىالقصلعليه

سوءفىكبيرلإلربحدفمالهسيكونالخطابوهذاتيودور،الامبراطورإلى

وأليوبيا.انجلترابينالعلامات

فرسقانتهزيطانىابرالقنصلفإن،ا!اولةهذ.فسلمنوبالرغم

يهرلسالبطريركتلقاهااتىالمعاملةصوءنتيجةافهتقولاضاعةانتثار

تكليفعلىبناءبهافامالتىزيارته6لناءتييورالامبراطومنالرابع

تهعوبعدالبطريركمرران،الدولتينبينالسلامليخلدلهباشا()صعيد

عليهالذىاللطانديرلبغاهانؤالذينالاتيوبينمنوانتقاهامصرالى

هذايعنىو.الروسالىالاتيوبينالرهبانيأوىالومتنفسوناورف

هذ.مبوكانضديدأ)93(.ذعرألهمصعببمماالاتيوبينهوملاءطرد

185221,,kmJune"3+ءلى.حم!ك nn to the Earl of5!38حيا-

7675--93.Belie. .C:.T Op. Cit
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ديربجانباشتركامدكانتارضظحةباعتالمصريةالكنيسةانالثتائعة

واكد،كذلكالديرسيبعونالامباطبأنفاعتقدوا،الروسالىاللطان

الشائحةهذهالدير)."(؟يعاينوهوشوهدالروسالضباطاحدانهذا

البريطانىوزيرالخارجيةالىتفاصميهاوارملالانجليزىالقنصلانزها

المصتراهالارضهذهعلىمنصليمبناءالروسنيةفىبأنواضاف

المتوقعمنصليتهمبينيقعلانهللروسعظمىفاثدةذاالديرسيكونوبالتالى

قدكافتإذامالايعرفبأئهواوضح.المقدسبالقبرالروموكنيسةبناءها

فكرتهحكوقهعلىوعرض.لاامالديرعلالاستيلاءخطواتاتخذت

يخهايعترفالعالىالبابمنوئيقةعلىالاتيوبيونمجصللكىالجديدة

بذلفيهيطلبونباقاساتيوبياحكاميتقدمانوهىالدير،هذافىمجقهم

)ا"(.الحالىالبابمعالغايةهذهسبيلفىالحمبدةجلالتها-2ماعى

الثائعة)2"(،هذهكذبثبتفقديتحققلمذلكمنشيئاانعلى

بلالاتيوبينلصنالحعملبأىتقملمالبريطانيةالخارجيةوزراةانكما

علىلهاتأئيريكنلمالاتيوبىالانجراطورالىالبريطانىالقنصلرصالةان

اللطانبديركاناذا"بأنهمرارهاصدرالامبراطورهذالانالمكلة

يكونالاتيربيةالمملكةبختمامربيدهليىالاتيوبينمنعلمانىاوقسيس

الخالفين)53(.هنويعتبرتجولهولايصيرالمفسدينمن

ارصلعندماالسابقالبطريركلماطلبهتنفيذاالقرارهذاعدوروكان

لكى،ينفذوهولمالسابقيناتيربياحكامالى0185صنةازمةعقبرصالته

-"3
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ضداخرىاهوامت!ععلهممدالذينالمسانجينالاتيوبينوصولمنمجد

ئابة)،"(.الازمةهذهوتتكررالقدسفىالامباط

-:1863أزهة

الاضطراباتةعوفىكبير،لر(الرابمكيرلس)البطريركلوفاةوكانع

بأنالقوليمكنانهحتىوفاتهبحدالمثتاكباتعادتفقد.ديرالسلطانإلى

كانواماالىعادوابوفاتهماعلمواICIحتىمؤقتاكانالاتيربينسكوت

حجةعلالحصولضرورةفىالقصلركبةوتواقت)015(.نزاعمنعليه

فأوعزالرابم(،كيرلعى)البطريركوفاةمع،للاتيربينالديرملكيةتحح

تكونحتىالموضوعيحركشءبعملوالقيامالفرصةبانتهازالاتيوبينالى

الاتيوبيونفلجأ.فيهبحقهميسلمالعالىالابمنبفرمانللمطالةوسيلة

بعدوذلك،الاتجاطعلىالاثباتعبءلالقاءثانيةالديرممتاحخطفالى

الباشاانتقل،الحالةالديربينهما.ولحطورةكنيسةفىالصلاةاثناءهثاجرة

الرثيعيةالبواباتعلوعسكرالديرالىالجنودمنكا.ملةبأورطةالتركى

وكانالكنيعةداخلإلىالأثيوبيينرثيسواستدعىالمامةكنيسةامام

فين()جيمعىالانجليزىالقنصلوتدخلثيوبيينالاخروحبمنعاوامرلديه

الأثيوبىالزعيمأمرقدالتركىالباشاوكانالحركةهذهزعأءعنوأفرج

حتىتركيةرعيهليسأنهوذكر،رففىالدير.ولكنهمفاتيحبتسليم

تحتالإدهذهفىوهممستقلةجنيةلهموانماالأمرلذلكيستجيب

.()6،الحماية

-"،

ه،-

-46

3-\صالابقالمرجعصد:يوص

+صاقدسفىالقطاملاك:صفىفيوثاؤصجمرجى

166،679صانابقالمرجع:رزقديمترى

91-46.MeinardUs,:.0 Op. Cit. P
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المحملئلمجموضحنوارصالحوادثهذ.الانجيزىالقنصلانهزولقد

تتضمنيطابيةالبرالحارجيةوزاؤوالىالأصتانةقالأنجليزىالعفيرإلى

بأنوذكر،(V)الاثيوبيينهؤلاءمالأنقاذبطمليقوموالكىاصتناثات

تغوالأفباطالدييةالباحيةمنالاثيوبيينأنفىتكنالحلافنقطة

تضيعوبذلكواحدشباالتركيةالحكومةتعتبرهمولهذاواحدبطريرك

ويلاحظاتركىالحكمعناجائببأكمرسيااعترفإذاإلاحقودهم

يقطرعنحاولمباصئالديربملكيةيطالبكانانبمدالقنصلأنهنا

نافىالاعتقادجهالموضوعفىايباص!هناكبأنحكومتهليقنع7خر

الحكومةنظرفىدحيحكيرهذاانمعواحدكيانهموالاتجاطالاثيوبيين

الديرمنبطردهممامتUاكقادهافعلاهذالوكانوالتىالتر!لية

المكعى.وليىواحدهطاذفةفىداخليةأمورولاعتركا

وبالتالىاجانبكرعابابهمالأعترافيريدكانالقنصلأنوالواغ

ودعا..لهمالديرعليتولىذلكبعدثمحمايتهتحتوضعهمببهل

فيهتح!ترفبوثيقةالمطالبةضرورةإلىالأصتانةفىيطانىالبرالسفيرالقنصل

الائيوبيينبأنالاعترافتحاشالقدسفىالباثاأنحيثبذلكتركيا

)8"(.تركيارعاياضنمنليوا

نوععنيأليطايابرخارجيةيروزإلىالانجليزىالقنصلأرصكذلك

عنمتقلكثحببهمالاعترافطريقعنللاليوبيينالممكنةالمساعدة

)9،(.الحمايةتحتفلطينقواكمتركيا

الحارجيةيرووزيطانىالرانفيرمنكلإلىمثاحينرسالتينوق

الذىالقدسفىالباشاتحنتمدىفيطالانجليزىالقنصلاوضحبلندن

1)مر. Histor"،.ه،الا،PEthiopia. A:47-.ا-.ول Pankhu

1862011.lem.March3معلاCo ! l Finn to Sir .H Bulwer. Jeول-

-167الابقالمربم:رزق!يرى9،-
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طلقايعترفلنالعالىالباببأنبينطنمتمقابلةفىلهذكر

06لفرماناتجمغبأنلهاكدكا،ططانهعنمقلكععببالاثيوبيين

طريقعنعادةتردكانتبخصوصعهمالصادرةالؤلائقمنويخرهاالقديمة

ذلكبتوضغرؤصاثهقبلمنمكلفبأنهوابلغهجد.،فىالمدنىالحاكم

الأولذكربأنوالباضاالقنصلبينالحديثوانى،ودىحديثفىله

فىجوابايحطيهأنيتطيعوبالتالىحكومتههنتمليمات-يتظربأنهللتانى

التىالمائلفىللويخقالوديةجهودهيبذلوبأنهثيربيينالاحمايةموضوع

علىيولرأنالقنصلوحاول.والاثيربيينالأتجاطبينالآننزاعمحلهى

لايمكنهانهالباضاهلقالبلثلانهإلاالرأىفىإيهينضمحتىالاسا

)..(.الاثيوبيةالثئونفىولايةأىممارصةفىالقنصلبحقيترفأن

فىتدخلأنحاولبلهذهبرصائلهالانجليزىالقنصليكتولم

عنينوبكانالذىالقدسلدينةالمحلىالمجلرإلىتقدمالىالدعاوى

ال!ماعحتىيرضىالمجلىهذافكان.ضرهبسببالرمتذلكفىالباشا

لصالحهمأويتدخليخهايدلهالانجليزىالقنصلبأنيمرفالنها(عندما

حكوتلاستجداءالقنصلمنالمتمينهالمحاولاتهذهمنوبالرغم

لاتققدبأ!امافلةعيهردتيةالانجليزالحكوهةفإنالاثيربيينأجلمن

نأكما)52(.الصراعهذافىذلكمنأكثرالتدخلالضرورلىمنأنه

ىأالقنصلبذلهاالتىالجهودهذهتعرلمالقدسفىالتركيةاللطات

يلمبأن1863صنةمارسفىالكبيرالقدسمدينةجملسفأصدر،اهتمام

الومتنفسفىلهمئسمحأنعلىالأمباطإلىالمفاتيحالاثيوبيون

18627-.arlRussell. Jeruralem, May5ءnnt!05-ت Cnosul

61913-.ConsulFinn to Sir .H Bulwer. Jeravdem. Juneار-
18623.-52.Sir .H Bulwer to Consul Finn Constantnipole. June
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رضىICIاما،تيمنحدرتالتىالأوماتفىطقوسهمفىبالاصتمرار

كيزقلويوضعالآنالموجودةالأففالفترفعالمفاتغت!ليمالاثيوبيون

)53(.الأقباطإلىمفتاحهيعطىو

المجلسمرارأكدتالتىالثرعةالحجةصدرت"1111صنةمايرلد

من1863سنةيويىفىتركىأمرصدورذلكوتبع.(.t)الحابق

الاثيوبيينتنفيذعدمبببالأمرهذابتنمدالقدسلم!تصرفالآستانة

بدلتففدلذلك.للامباعطالمفاتغباعادةلهمصدرتالتىللاوامر

ثمهروفى)05(.للاثاطمفاتيحهاوسلمتجديدةباففالالقديمةالاقفال

)56(.فيهاوماتمالحادثةبهذهالخاصةالرسميةالوثائقصدرتاك!طس

عاولاتصادفالذىيعالذرالفح!لهذا()جوباتوجدوعندما

1863سنةيوئيهفىالاثيوبىالامبراطورإلى-أركلالانجليزىالقنصل

فىرعاياكمعلىوقعالذىبالظلمتمععندماجلالتكم"ضحزنلهيقول

أخذ3الانيريدونوتخصكمالتىالكنيحةوالارمنالقطأخذلقدالقدس

ه-(.)7"بالقوةكلهالدير

اطرس92793-ضةالأولربغ9بخبتارالمقاحاخذمنالحبسبخعمنبطة3.-

-51

-55

-56

TI

1863ضة

9127-ضةالقحمةذى92اللطانديربكيةالحاصالمتاحاخذعنالحثىمغحبة

NMIسنةمايوا8

--9سنةعنر2بختجارالاتجاطبيدالمفاتغالقاهاجلمناتركيةباللنةامر IYAايوليه

1863ضة

012816-ضةالأولربيعغزتارنحهااللطانديربابمفتاحواخذالحبثىلمغمفبة

1863تاكطى

02-57.Meinardus,:.0 Op. Cit. P
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يطلبون1862صنةدولتهمإلىرسالةالقدسفىالاثيوصيونأرسلكما

لاملاكهمالفعالةالحمايةعلىالحصول!هدفانجلراإلىصفارةرسال

الكمي!ةأصقفإلىعليهموقعبماةمذكرارصلوا.كا)58(.صحياتهم

الاثيوبيينالرهبانرئيسأيضاتجلهممنوجاء)95(.بلندنالانجليزية

إلىأدتالتىالظوراتكلتيودورللامبراطوروذكرأثيوبياإلىبالقدس

مدةسجنبأنهلهقالكمابهالملحقةوالكنيسةللديرالأقباطملكيةتأكيد

ليافرالسجنمنعهربأناستطاعحتىوالماءالخبزعلىفيهاعاشطويلة

طلببأنذلكإلىوأضاف)06(،حدثمالهليذكرالأمبراطورإلى

ولكنالاثيوبيين-غوقانقاذجمهدفالجديدالانجليزىالقنصلماعدة

تعليماتأىيتلقلملأنمتحيلالأجراءهذامثلأنأعلنالقنصلهذا

مدكانلأنهالأمبراطورالمفاجأةهذهأثارتوقد،مجمايتهمحكومتهمن

فهالهأكدفيئ()جيمسالقنصلرسالةvنا-كl-كماقبل.منتلقى

6(.,)القدسفىالموجودونللاثيوبيينانجتراحمأية

فى)فين(الانجليزىالقنصلنقلهوالتغييرهذاوراءالعببوكان

مترمنهبدلاوعين،بتركياالدردنيلإلىالقدسمن1862سنةأكتوبر

(CTمو)نويل (Noel More-jr.كوراوأقلحرصااكثرالأخيروكان

هذهسياتظهرتوقد)63(.القدسفىبالاثيوبيينيتعلقفماصلفهمن

اللطاتعندالحميدهمساعيهيستخدملكىالاثيوبيونإليهلجأعندما

أمامها.فضيتهمالأتجاطرفعأنبعدالقدسونالتركية

76-58.Beke, .C:.T Op. Cit. P

132-95.[ bid. P
131-06.Ibid. P

61-912ا!و Ibid. .P P

131.d.P62-آ Ib

105-63.Pan Khurst,:.S :.nO Cit. P

27http://kotob.has.it



كانإذاطبؤالهباحؤالذىاكركىالباشاوطبلا!نصلذهبوش

عنصرفإلىتمدماتاعطاءإلىلثرالوالىمنأوكتابفرمانلديه

اقضلأجابولما،الاثيوييينعلالبريطاميةبالحمايةبالاكر(فالقدس

مأكملاميىيينقصفلديها!ىالمامةا!عليماتبأنابشاقالبالنفى

جاتبمنتدغلبأىملمأنلايستطيعذلكعلىوبناء،تركيةرعية

تدحليكونأنبالالىوطلبالاثيوبيينلصالحالبريطانىالقنصل

المعوع.هذافىالرصميةالكنابهطريقعنالقنصل

التعليماتبأنوجدالباشا.لأفهإلىرصميايكبلمالقنصلانعلى

بامباعلهلات!محالاميوبيينجمونعالخاصةوالمكاتباتلحلفهالواردة

يؤىلنذلكفإنكتبلوحتىبأفهوثعر،الرصميةالكتابةطريق

6لراك.رعاياثيوبيينالاأنوهىللقنصلاباشاأعلهاالتىالنتيجةإلىإلا

-اصتكىمبلمنذكرناكماالأمباطلصالحالمجلع!قرارأصدرأنوبحد

لذلكحلاالقتصلمجدولمالقرار.هذاععدالةبحدمالقنصلإلىالاثيوبيون

التىالأدلةمعضيغعنببيانيتقدمواأنإل!ميطلبأنسوى

فىبريطانياضيرالمابثررئهعلىيعرضهالكىبهاتزويدهيستطيحون

لأنشسءذلكمنيتملمولكن.منهالمناسبةالتوصيةمعلاشتانة

بلادهمإلىةوالحوالقدسمغادرةفىيتعدونبدأواندكانواالاثيوبيين

وذكرالامبراطورقابلحبث)"6(،ذلكإلىسبقهمالذىرئيسهمفعلكما

.القدسفىولاخوانهلهماجرىله

فىالاثيوبيينتجاهيطانيابرصاسةفىحدثالذىللتحولكانولقد

فىالانجليزىالقنصلنحوتصرفاتهفىظهرقد،لهالامبراطور.ومحرفةالقدس

-64 Consul More To Sir .H Buiwer. Jerusalem, Sep. .28 863i
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وصادرباللاسلضدهم،البروتستانتينوالمبث!ر()كاميرونلاميوبيا

اتعتهم.

الخطابتأخرع!ندما)تيودور(والامبراطورانجترابينالحلاماتوتأزمت

وكان.انجلتراملكةمنطلهاالتىمطالبهعلىيردوالذىيصللمالذى

الحطابمعارسلمديةالانجليزالكنشةرثيى(كنزبرى)اصقسن

مبل.منالأثيوبيونإليهأرلحهالذىا!ابعلردااتأخر

إلىوجهتانسبقمدالتىالتحليماتأطارقلدورؤوكان

)06(.قين(.)جيمىالقنصل

بينعلهاالترتبةوالعلامةاللطانديرأزمةبأنالقوليمكنوهكذا

بيناتؤلرتزايدفىمباضركيرانهولودورلهاونجتائجهاوالاثيوبيينالأمباط

)تيونودأ.ع!دقولاليوبياانجلترا

ق-قينجيمىإلىاللومبيروتقالبريطانىالقنصلنجهوقد

عيهيغأحمقحماسهنأبدا.لمامطانيا-برخارجيةوزمرإلرسالته

المناصبذوىبضلإبلاغهوذلك858؟سةمونيه21قالمترخخطابه

يطانيةالبرالحمايةتحتقل!طينقمواطمأنالاليوبيينمنالحليا

.)66(المحنىلاليوبيهبهذاابراطورإلىخطاباوتنجح

الثصانيةالحارجيةمنامرصدر1863سنةنوفبرففىحالاىوعل

مقلالغوتجديدباعتماد،القدصمتصرفإلالأعظمالصدرمنمندما

C.':.T.305ء. Op. Cit. .P132 & Pankhurst,:.S Op. Cit. P65.ء،!ه-
-66,Consul- General Eldridge to The Earl Russel of Clarendon

.0Bevroolhا.مهو Jannuararv
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ماطعبثصكللهمالملكيةحقوقتأكدوهكذا.الامباطإلىوتسليمهاالكنيسة

)67(.بهالملحقةوللكنيسةللديرالأحوالمنحالبأئعالطعنلايقبل

سنة-أزمةالأزمةهذهبعدالقدسغادروضدللاثيوبيينبالشبةأما

غادرواقدكلهمكائواإذاماالثابتمنلبعرعأنهعرع)68(.1863

عددهمأنالثابتولكن.بقللذلكبعدأوعادوا،منهمأوجزءالقدس

يكنلم1867إلىAMYمنصنواتالأربمولفترة.عضوا71إلىتقلمرع

الخاضقعالعبادةأماكنمنرر!ما!موذلكبصلواكمالاحتفالاستطاعتهمفى

وممراتالواصتالأحواشيهيمونواحمالثديدالبؤسعنهمايضاول!ظبهم!

.()96الحاثطمواجهينمعلواشعيتلونالكنية

سنةالقدسزارالذئالألمانالرحالةأحدأشارضدذلكمنوبالرغم

الأتجاطالدينرجالكبارأحدعليمالثررعالذئال!لطا.نديرإلى،1877

دليلوهذا.ع07()القبطىالديرفىيقيمونثيوبيونالاالرهبانكانبيما

كانواإذاماحالة-فىيثبتكذلكالأتجاطمعالديرفىوجودهمعلى

1877-صنةوحتى1863صننةمنالمنعرةطوالبالديرموجودينبالفعل

إلمطالأجانبأوا.لرحالةالوثائقتثرلمإذسلامفىالأتجاطمععاشواأ!م

)71(.الطويلةالمدةهذهفىب!ينهماضطرابنثوب

+!+!.

0128-ضةالأخراجمادلى2التدصتمرفالأغمالحدرمنصادرالبا:نر!لى!ر67-

)291(غز1863نوفبر،2

132.Op.At. P+.ة.Cء،ممه-!ه.

7605--96.Meinardus.:.0 Op. Cit. .P .P21-24& .P nkurst.:* Op. Cit. .P P
55-07.Meinardus.:.0 The Coats in Jeusalen. P

8صالريفالتدسذالتب!املاكعرفىيخلوناؤسجمرجى71+
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:السلطانديرمشكلةفىاAVAسنةبرلينمعاهدةأثر

فىوجاءبرلينمعاهدةعنأسفرالذىبرلينمولرعقد1878سنةوفى

مكفولةكلهاالثمانيةالدولقأراضىفىالدينيقالحريقبان)62(مادكا

.الختلفةللطوائفالكهنؤدىالنظامفىسواءعراقيلوضعومنعت،للجميع

ثملىمجقاعترفتكما.الروحائيينبرؤساثهاالطواثفهذهعلامةأوفى

الرصميةالحمايةفىأوقنصلييندبلوماسيينكانواسواءتركيافىالدول

والحيريةالدينيةوالمؤسماتالجنسياتجمعمنوالرهانوالحجاجللكهنة

الماسعدمواثشرطتوسواهاالمقدسةالأماكنفىلهمالتابعةوغيرها

iعولرم(الحاضرة)الراهنقبالحالة Status72(المقدسةالأماكن(.

الحالقعلىالمحأظةصفةالاثيوبيينوجودعلىالمادةهذهاضفتولقد

فىوهمصدرتالمعاهدةهذهانحيثالدير،فىبقاثهمعلىأىالراهنة

التالىالعامفىعادوأالاثيوبيينفإنالضمانهذامنوبالرغمالدير.

قبل.منعلهاواتعوالتىمثاغباتهمإلىالمعاهدةهذهلصدور

وبعدمبلبمبوجووأكمعليهيرتكنونصندأالمحاهدةهذهمناتخذواومد

بقائهم،علىوبناءبالدير،بالبقاءالحقفلهمالمحاهدةهذهصدور

وثباتالقانون.حرمقيراعواولمالامباطمثاغبةفىبدؤاإمتلاكهفىوالرغبة

)*(.الديرلهذاينالأخرملكية

المصرىا-لقدسمطرانإلىيهبالمثاكباتبهذهيركالبطرعلموعندما

فىصدرالذىالاثيوبىالملكىالأمرإلىنظرهيلفت9187م!نةمارسفى

إلىالدخولمنالمشاغبينالاثيوبيينبمنعاAltسنةورتيوالامبراطورعهد

-72

-73

97018؟-صالابقالرجع:رزقيدتمرى

93هـ38،الابقالمرجع:عرضعوضفليوئاؤسجرجى
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تنفيذمنهوطلب.بذلكحكومهممنتصريحمعهيكنمالمالملطاندير

احدتعيينضروؤمطرانهعليركالبطرعرضكذلك.بدمةذلك

ملاحظةلأجلووداعهوحكةتامةمعرفةلهمالذينالأقباطالقماوصة

قامبمايفيدهانمنهوطلببينهممناثقاقحصولومبعاحوالهمومباضز

)،7(.الموضوعهذاقإجراءاتمقبه

مرضداالممرىالمطرانجهودومنهذايركابطركتابمنوبالرغم

يظعلمالمطرانانكما.هانتيجةتتحققلميركابطربتوصياتذلكفى

كيربقائهمدوامفىضدامؤماالطاعةيظهرونكانوالأكمالاثيوبيننطرد

اثانجة.إلىونيعوبلالطاعةعلىالمحاظةفىلايعشروناكم

بهتظاهرونكانواالذىالدينبقوةيخيفهمانالمطرانيعتطيعلمكما

ولاصماتنتامغراىكلماالحكومةابوابطرقإلىمضطراكانلذلك

ولأوامرالدينىرثيهملأوامركليةيمتثلواولمالطاعةنبذواعندما

)75(.دثمحنالاييرهنبطردمفىالىامبراطورهم

يى)الريدعىراهبالاثيوبيينمنالمثانجةالمجموعةيتزعموكان

الدير.فىوالثاقبالفقتقومكانتالمجموعةهذ.الحبض(جرجس

المصرلىالمطرانكتب،بلادهإلالرحيلوعصابته)جرجس(مرروعندما

بماثيوبىالاللامبراطوراللازمةالرصائلليحرربذلكيخبزيركالبطرإلى

يمنعحتىثانيةالقدسإلىةالعوهنولمنعهموجماتالمثاغبهذافعله

الم!تقبل..رنالاضطراب

-7،

-07

32

9187ضةمارص090191-ضةبرمهات19يختجارالقدسطرانإلىيركابطركاب
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الراهبهذامافحلهعلىلايواضونالاثيوبيينمنجماعةهناكوكان

يخبرلكىأثيوبياإلىأرسلوهراهبايمممنفاتدبوا،وجماعتهالاثيوبى

)76(.هذا)جرجى(يفحلهبماامبراطورهم

لمأنهإلىيحودالاثيوبيينصفوفبينالرأىانقامصببأنيدوو

القنصلقبلمنيفعلكانكماوتحركهمتنظمهمابخبيةيدهناكتكن

حمايةعنتخلتانجلتراأنكما.جوباتوالأسقف()فينالانجليزى

منوماتلاها1868سنةأئيوبياعلىيةالانجليزالحملةبعدالاثيربيين

الرابعيرحناابراطورهابولاءاكتفاءأثيريبافىيطانىالرالوجودتصفية

الحلافا.تهذهلتصحيداشارةألىلاتوجدأنهزلكعلىوالدلل.يطانيالبر

ملكيةثانيةيدتؤمامراراتتصدرلماذالتركيةاللطاتلدلىالمحدودة

القصلمنكلزرعهاالتىالقديمةالمفاهيمأنعلللدير.الأقباط

باننجأتللقيامالاثيربيينمنالبضتحرككانتاتىهىوالأضف

كانالذىيركللبطريشكوهمالمصرىالمطراندانماوكانالأقباطضد

يعيدلكىتدبيرهوحسنحكتهاصتخدامعلىيحثهأنيحاولبدوره

يرسليرلض.الطركانالوقتنضوفىوالاثيولينالأقباطبينالائتلاف

فىالمصرىوالمطرانالأثيربىالامراطورإلىالقدسفىمطرانه.ضكولى

لكلومقاوكمالقبطىللمطرانالقدسفىالأثيوبيينطاعةعدممنأثيوبيا

)77(.والأهمالالضي!اعمنالكنيةأملاكحفظضأنهمنعمل

ناتجوهذا،تصاعدهاوعدمالأحوالهدوءعامهبصفهللاحظأنهعلى

يوحناوالامبراطوريةالمصرالكنيحةبينكانتالتىالحصنةالعلاقةمن

-76

-77

القدسطرانمنالمرقهالكنيةرئيىيخلوثاؤسالايغومانوسللتنغيهاب

.1882تجمبر9915-22ضةتوت13يختجارالمرى
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فىالأقباطحقوقاحتراموجوبرعاياهمنطلبالأخيرأنحتىالرابع

اظاصةنفقتهعلىالقدسفىبلدهلابناءخامرديرببناءومامالديرملكية

.السلطانديرفىالأقباطولاينازعواإليهيأووالكى

)يوحناوفاةبحدالجديدالديرذلكتركوا-الاثيوبيين-أكمغير

أخذتاكابل)78(.الديرعلالأقباطمعمنازعاكمإلىوعادوا(الرابع

)97(.اخرىمرةالعنفشكل

1صنةأواخرففى AMمجدرإلىطلباالقدسفىالمصرىالمطرانمدم

لهالث!مالىبالحائطالموجوالديرباببتوصغلهللسماحالقدس3مدينة

للقوط.آيلالمذكورالبابغربىالوامعالحاذطمنجزءلأنوخاعة

بذلكبأنهلاعتقادهمالعملبهذاللقيامالأثيبربيينمنعاولةهناكوكانت

الدير.فىالأمباطعقوقضمنحقلهميكون

عندماولكن)08(.الأصلاحهذاباجراء.المصرىالمطرانصارعلذلك

الأمرهذافىالحكومةوتدخلت.ذلكفىالاثيوبيونعارضالمملبدأ

الثرطة،رجالبعضعلىإلاالتعدىصنهمكانافاقعرضهذامنلمنعهم

الرومبطريركإلىبعضهموتوجه،اثيوبياعرينعلىالقمىإلىأدىمما

-ل!)؟8(.

8V-91/5091/سرق،

ث97

-81

14صالابقالمرجع:عوضظيؤلاؤسجرجى

وصوؤهها،9صةهـ-1"60ضةقلل!حرفبةمقدمةعريتعلبالتربهيةضرحترجمة

امهه9هـ-6013تالأوللرينافىالقسىبلدبةرخحة
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أجلمنوذلكأتمدهعلىالقدسفىالطواثفبينالعداءكاناولم

وضعمنالاثيوبيونبهماقامإلىبالاضافةهذاممتلكاتهمعلىالاستيلاء

نأالمصرىالمطرانبلغبل،والأقباطالرومبينالعلاقةلاف!أدالدساش

طائفةوأضرافحمايةتحتفهاأنف!هموضعوامكاتبةحررواالاثيوبيين

ذلكأنبدعوىالمذكورالبابعلىالروماعترضأساسهاعلىوالتىالروم

.الاقباطحقوقمنليس

قدمحيث،الحكوميةاللطاتعلىالمشكلةعرضإلىذلكأدىوقد

للدير.ملكي!تهمتثبتالتىوالؤلائقالحجنمجميعلهاالأقباط

منخوفاالمحأميناحدتوكيلوصعوبةالمطرانمرضبعببائهعل

واثمورةالنصحيةيطلبيركالبطرإلىدالمطرانارسل،الروممعالتواطؤ

حتىالقدسلمتصرفالخديومنوتوصميةالأتجاطالمحامينأحدارسالوطلب

!.)82(.الحكمفىيربموبالمسألةيهتم

الداخليةبمشماكلهممثفولينكانواالوقتذلكفىمصرأقباطأنعلى

المصرىالمطرانإلىيرسلوالملذلكالملىبالمجلسيركالبطريطالبونو

طلبكماالحديوىمنأوتوصةأوعأمياتعليماتأىالقدسفىعالريض

)83(.الطريركإلىرسالنهفىذلكسمم

لم،القدسمحاكمفىسمنواتثلاثالقضيةاستمرارإلىذلكأدىودمد

فىالم!عئولينإلىخطاباتهإرسالعنالمصرىالقدسمطرانفيهايكل

أستطاعتهوعدميافابمدينةوبقاثهالسديدمرضهمنبالرنممالمصريةالكنيسة

القضيةفىيوبيينالاضدالمرافعةلمباشرةالقدسمدينةإلىحتىاوسفر

الابقةالونجقة82-

!د-ع3،.-س.3"4،إعىالابق-المرجج:عوضجرجى.-فبزلاؤسبر.83-.
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%IAصنةمارسحتىدعؤلهتتهلمواذىالديرببابالحاصة Yعدمبشب

)"8(.فناالمرافعةفىعنهينوبهنوجود

مضبطةعلىيحصلأنالمصرىالمطراناستطاعفةدذلكمنوبالرغم

للصداؤوكذابالاصتانةوالمذاهبالعدللنظارةالقدسلواءادارةجملمىمن

هن2فىالمؤرخمرارهبموجباللواءادارةمجلىمغومد)85(.المظمى

الحلافوب!بببومهاولكن،ذلكفىالرخصةبأعطاء6013سنةاكتوبر

الرومبينالأتفاقبعدولكنالدير،بابتوسيعأمرتأخروالقبطالرومبين

تؤيدالتىوالحججالوثاثقمنصعومعهاالمضبطةهذهمدمت،والأمباط

)86(.بذلكيحوالتصرالأمرلأعداروذلكالأمباطحق

وطلباللطانديرموضوعفى(غالىباثا)بطرستوسطفقدوأخيرا

وتحكمبالأمركتملكىالعثمانيةالدولةيكاتبأنمصرقالخديوىمن

الأعظمالصدرأمرضدرالموضوعفىالحديوىتوسطوبالفمل.)87(بالعدل

الأمرهذافىوجاء)88(.ا4Mسنةينايرفىالقدسمتصرفإلمطوأرسل

الاثيوبيونيلزمأنعلىواصلاحهمابعضهمابينالفريقينتأليفيلزمأن

علىالمنازعةهذهفىالقدسقصرفيفصلوأنالأتجاطولايزعجواحدهم

.)98(الوضعهذا

بتاريخفيوئاؤسالاي!ومانىإلىالمصرىالقدسمطرانالانجاباصيلبوسش،هـكاب

2918(صنةمارس)801631ضةبرصات23

24.inardus.:.0 A History of The Ethipien in the Noland P85.؟-

Al-يختجاربالآضانةالجيلةوالمذاهبالحديةلظؤالقدسلواهادارةمجلىمنمغ!طة

IMNديبمir%,.2ضةائانىربغ92

1هـ6الابقالمرجع:عوضيخوثاؤسجرجى87-
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بطردالأعظمللصدرالمقدمةعضبطتهمفىطلب!واالأمباطأنومع

يطردلموالتى1863شةأزمةواتخذذلكعلىيوافقلمأنإلاالافيوبيين

فعلوربمابينهمابالبوفيقأمرهيصدرلكىحجة،الاثيوبيينالأمباطفعا

الوضععلىالابقاءعلىتنمىواتىA"Iعنةبرلينالمعاهدةتطيقاذلك

والدولالمعاهدةوبعدتجلالديريقطنونالاثيوبيونكانولما.الراهن

علىالأعظمالصدروافقلذلك،تركيابهاوتلنزمتنفيذهاتضمنالأوروبية

بشبدوليةصراعاتفىتركيالاتدخلوحتىالتركيةالحدلوزارةرأى

والأثيوبيين.الأمباطبينوالنزاعالدير

.!+!.

دبرعلىللأسعلاءوالانبامماوسمنليكالامبراطورعاولات

-:العلطان

وأ!مالديرمنطزدهمفىفثلواالأتجاطأنثيوبيون7الاوجدوعندما

الاثيوبيين،وبينبيغالأموراستقرارعلىليساعدهمالخديوى%لىلجاوا

فىذلكوتم(الثأنى)منليكإمبراطورهمإلىيكتبواانفىالأخيرونفكر

معالديرمنطردوااكم،لامبراطورهمرصالتهمفىكذباوادعوا5918صنة

النقوويطوكمويكوحمويطعموكمبالح!شىيعاملوكمكانواالأمباطأن

الامباط.ومضايقةث!نجةفىجهدالايألونكانواذلكمنبالركمأكمإلا

بهماحسانلولاالأمباطهداهمةعلالنيةمبيتينليلأجاءواأكمبل

بذلكخالبسكينظمنؤلهموتصدىالمطرانيةبوابةأمامنائماكانرجل

)09(.نفهالمصرىالمطرانعلىالقضاءدون

186-اوربقالمربم:رنقدهصزى09-
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خسعىالقدسفىشععبهمنالاستنجادهذاامام--اسعبسعنى()منليسعكولمورجمد!ش-سع%ع

العالى،البابلدىالكبيروالنفوذالقويةالدولةبمسعفةتتمتسع11.لتئرصعسعيإ.،

وكائت.19()القدسفىلرهبائهالديرهذاعلىزفالجضرك-اجمده.تباوفيلك

إلخسعاخبعسعيوبياكنيسةضمتحاولالرابم(يوحنا)إلاشسخعبعرسعطورسع.ايامسجمنرع-ومسعيسعا

اقناعهحاولواأكمحدإلمنليكعهدفىالزوسإضن!وازراك219(1

وهم،الكنيستخعنوتوحيدروصيالكنيسةالأثيوبيينبررجاسعسع،"اذدسعق:بجضيونج

لعبةفىالشطرنحعكقطعةبدهاءيستغلسعمانمعبهئعوإ-.)سعناليلخبسع(-غنبذخلسعث

وايطاليا.بريطانياالأخرىالدولتجاهالياسية

الواقعفىوانه،نحوهم)منيك(رمثاعرصدامةحقيقةالروسيدركولم

)39(.لهمنفحخسعبممدىعلىيحتمد

منذلكيتضحو،القدسفىالاثيرعبيينسصعية7روصياتبنتنجقدلذلك

!االروصللفيرومقابلتهالآصتانةإلى-عنهأثيوبيأمندوع.ئأارشتأل-")منليذ(

ديرمثكلةعليهعرضاحيثالاعظمللصدرمحا.الأثنينمقابلةخسع

-،،:...ع!.صلأسع+-.-.-،----الئسعطساعنع.خ.3-

إلىارسلالذىالاعظمالصدرعئد"ا-لبيئهر/اعيربربىوسإ-طةومجخت

فىجديدمنوالبحثالسعقيرسعيميدبانفبئسع،75-رصاسعةاسعقدسعسعنى7متصرف

فىالروسالفيرنجحاخبعىالبعهالأرادنعحبوذسعكدير.أ"للطالقموضوبسع

-،-ة.--،!---ء--.-7-لا+-."3:--.ص-ولى--،-ة

يفيدهأنالقدسمتصرفمنالأعظمألصدروطرسعباسعسعأرمسعآلا.7-
.ءإقي.3ا-0002-.-.---.!7-!-ء.صى*:"..

.-د.-77!ع-تر!س-03؟،.،إ"إإبرانر100.7.؟-آ.ط..بالئئببجةلا)،39

(م)13136918تالانىكانون22يختجارالقدصتصرفالمظعىالعدا:هنامر69-
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الؤلاثقبموجبللاثباطالديرملكيةردهفىالقدسمتصرفأكدوقد

المتصرفواوضحلحقوئممومؤيدهالأتجاطلصالحصدرتالتىوالحجج

مني!ببهومامدثانيةالموضوعهذافىالتحقيقاتاعادةخطورةمدى

كيولم)الاستاتوسانراهنالوضععلىالحفاظمبدأفىوخللارتباكات

وكلالعالىالبابعلالأخيرةالملاحظةهذهعرضأيضاوطلب

)59(.الآستانةفىالكبيرةالشخصيات

للحصولعاولاكمهنيكلوالمالأثيوبيينفإنالفشلهذامنوبالركم

توسظفىيتمثلآخرشكلامحاولاكمواتخذتالديرهذاعلى

ثيوبيين.الألىلصاالمثكلةفذهلحلالمصرىأثيوبيامطرأن(متاوس)الأئبا

أولهأبهدفين2091صنةمصرإلىالمطرانهذاجاءفقدوبالفعل

قالتفاوضهوخفىوآخراثيوبيالكنيسةمطرانلقبمنحةثوظاهرى

الاثيوبيينتمسكمنوزاد)69(.للاثيوبيينواعطاثهاللطانديرشأن

)منليك(حياةانتهتمتىبهالسكنىقطايط!)الامبراطورةركبةبالدير

تطلعات9188سنةفىالامبراطورةلهذه)79(.وكانعرشهاعنونزلت

الاراضىبضلهايسشرىان(ماكونين)الراسمنطلبتاذبالقدس

مكانيكونمدالمكانهذابان-اعتقاداالقديمةالقدسمدينةصورخارج

فىبناؤهاوتمالارضهذهعلىكنيعةلبناءوذلك-الصلب

)89(.?09سنةا

-09

-69

-79

هـا،31شةهارسا.يختجارالأعظمالعدررصالةعلالقدستمريخةجواب

128،-127عراتاءالقرنفىومثاهيرهمالاتجاطنوافي:اصكاروصتويخق
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ق()الانجامتاوستحطوراءالامبراطوؤورنجةالكنببناهكانوربما

المشكلة.هذه

انتقررأنالبطريركمعمفاوضاتهنتيجةمككانفقدحالأىوعل

اطلاعجهدفوذلكالقدسإلىالمصريةالكن!يةمطارنهووفدهويسافر

الدير.هذافىالامورحقيقةعل)متاوس(

لهمابرزالذ.ىبالقدسالحامايطاياقنصلمعالوتهذاتقابلومد

ممهرإلىواعطاؤهبالديرالحاصالمفتاحيأخذانملخصه()منليكمنامرا

القنملاطلعالمقابلةهذهوق.القدسقالموجودالاثيربى)فقدا(

وتأكد،للاثاطالديرملكيةتثبتالتىوالؤلائقالحججعلالأيطالى

باللفةاللوثاثقفذهملخصاواخذالملكيههذهمنواصتغالأيطالىالقنصل

الامبراطررعلوعرضهاالاثيوبيةاللنةإلىبترحمخاوممهدالامطالية

عقالقدسإلىالمرافقالوفدواعضاء(ماوس)الائباوغومد)مليك(،

بملكيةاعترفمدمتاوسيكونوبذلك.للأمباطالديرملكةاكدتافادة

)99(.ذلكمحلىووقعالديرلهذاالأمباط

إلىاتملياتوعدرتبهالاثيوبيونيقتنعلمذلكمنوبالركم

معمقابلةقوذلك-كنيستهضدلهبمتماماالموالى(متاوس)الأنبا

يكلانفىيطانيأبرإلىرحلتهاهلناءبورصحيدمديةفى(مكونين)الراس

وروصياالآصانةإلىبالفر3بابااديعىفىعلهااتفقالتىالحطةمتاوس

منكلفىالمولينعلمصرىمطرانمنالمشكلةهذهعرضيكونوتد

فىيوحىوالمكلةنحوالاصانةصياصةتنييرفىبهيرتأثيراله،اللدين

والدليلالطائفتينبينلافرقوانهالديرفىالاثيوبيينباخقيةالوقتنفس

صةض6يخبخاراللطانديرأوراقضىكدالمطارمنا!ر:الأفادة

2091صنةمايو161813
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الدير.فىالاثيوبيينحقوقيؤيدالأتيطالديركباراحدأنذلكعلى

علىوأثيوبياالآصانةبيناتصالفيهامجدثمرةأولهىهذهأنوالمعروف

إلىأثيوبيامطرانفهايذهبةمرأولفهذ.الدينىالعالىالمستوىهذا

تركيا.

أنضماملبحثذهبأنهتقولأموالهناككانتفقدروصياأما

علالاستيلاءوامكانيةاكبرمنصبومنحهروصياإلىالاثيوبيةالبهية

إلى2091صةيونيه21فىفعلاالمطرانسافروقد.بصرفغالحلطاندير

ومع2091سنةيوليه5فىأولاروصياإلىفوصل)001(.اللدينهذين

البهتينبيناتحادأىعاينتيلمأئهإلايخهادالحافلةالاضتقبالات

العثمانىاللطانقابلحيثالآصتانةإلىوذهبورص!اوترك)1.؟(.

المطرانالأبراطورفيقدمالذى()منليكالأمبراطورخطابلهوقدم

بأنلهأوضحثمولمملكتهلهمحبةمنملبهمافىعنكذلكوأعربللحلطان

اللطانرعاياضمنمنعاثتهوجمغالأثيربية-الكية-رئيىالمطران

كانسواءجلالتكممعمقابلتهارادتعالىايثهإنوحيثمصر،قالذين

مايؤكدهذاوفى)201(.كبرىفاثدةهذامقىمنليكلمملكةأملوطنه

اصتنلالبهدفكانتتركياإلىالمطرانرحلةإنمنمبلمنذكر.

تأتفلمذلكمنوبالركم.ألاثيوبييناصالحالديرعللعصرلمصريته

)301(.منهالاثيوبيينيرجوهبماالبلدينهذينإلىمتاوسرحلة

-901

52091/فىالوفى!127،128صالابقالمرجع:امحاروستويخق / A،اولمالراى

15//5091،.--

165صإل155صالقيةالأمةيختار:يوسنقريوص،82091//15ممرذ

45.Jcsm! .n:.C op. cit. P

هـ186،879صالابقالمرجع:يرصننريوص

5هـ2القدسقالقطاملاك:عرفىفيوثاؤسجرج!
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)الجنرالمائدهفأرصلعإولاتهعن()منليكيكفلمالفثلهذاومع

الاثيوبىالكوكبوسامالمصرىالقدسمطراناهدىحيثمثاشا(

إلهممدمحيثوالمطارنةالبطريركمعوتقابلمصر،إلىمدمثم)".؟(،

طلباهمامؤطايطولم)والامبراطورة(منليك)الأمراطورمئرمالتين

الدولةرجالكبارإلىبرسائلزودهكاالاثيوبيينالديرمفاتيحاعطاء

فىبالتوعطيخهايدعوهم(فهمىبكو)تليننى(غالىباشأ)بطرسامثال

)501(.الأضكالهذاحل

+!+!+

للاثيبربيينملكهوالديرهذاأنمنليكذكرالرسائلعذهاحدىلد

وممهر)هأشا(الغرضلهذاار!وأئهلهمتسليمهعلىالعملورجافم

)601(.العدالةتتحققحتىماعدحموطلب)فقدا(

والامباطالكنيسةرجالكبارالبطريركدعاانذلكاستدعىومد

هنكلطبهاالتىالطباتلمنامةاجتماعإلىالعامالملىوالمجلس

صنةمايوا2فىالاتجماعهذاتمومد.رسالتيطفىوالامبراطورةالامبراطور

ا!تمعينعلىعرضحيثالاثيوبىوالوفد)مشاشا(وحضره4091

الدير.علىالاستيلاءفىينتهومرمنليكمطالب

واتفاقالشاورإلابعديخالايبتالمسألةهذهبأنيركابطرذكرهوقد

يبقولمالاجتماعهنالافيوبىالوفدوانصرف.ودينينعلمانينالاقباط

-01،

-501

-601
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!زر.إ.للطابأ-ملك"بأنذلكبعدوقىرواالموضوعهذالبحثإلاالأقباط

ءوالإ.!و-!بنالا!إطهنالكئيسةلهذهتابمفكلبرمهاالمرمسيةالكنيسة

ظبق!ثمجميحا--.ومنلهموملكاالديربهذااقتعلهممجقوسواهما

،لحر.يةوتعةلئ،للاننباطملكاكانالديركايظلكيوأاللاستاتوسط

.يبهتالكني!تين-!-وابطبينالمتينةللعلاقاتحفاظاللاثيوبيينفيهالكاملة

.مؤملا.بأنالاثيو.بىللوفدي!لمه)منليك(إلىالمعنىبهذاخطاباالبطريرك

!-ت-.ب.-إ-ا.)701(."الحطابضلفيهيكون

إبخنغمن.-..مرارلهأرفعبماو)منليك()مصصاشأ(منكليرضولم

-لإصتانةإلىبالذهاب)مثاشا(jإأوامره()منليكفأصدربالبرئطالقبطى

بلغهصجندحا)منليك(وكان)801(.العثمانىالسلطانعلىلمسألةلعرض

للمفاوض!..فيااثيوبياوامراءورؤساكابربأستدعاءامرالقبطىالمجمعقرار

الفزأرقدهذافإنحالاىوعلى)901(.بشأنهالوسائلمناتخاذهيجب

يهالأصكندرةكنيحةعنالألثقاتطأثيوبياوامراءهوواضمر()منليكساء

لا"نجينالعلاقاتتدهورتوبذلكالدير.عنلهميتنازلوالمالأقباطمادام

-.و.1011.7(الكنيستين

اللظأتعنديسعىالآستانةفى)مثاشا(كانالذىالوقتفىهذا

)111(العثمانيةالعاصمةفىالقوىالروسىالنفوذذلكفىيساندهالتركية

،037قالوطن،بعدهاوما313ص(01)الة1091مايوضة15(04)عددالعامالراىا-70

091،/31/،91،ق/18مصر/80-1

091(6//1قمصرا-90

2/7/1091قالوطنا-01

/137/1091فىالوطنا-اا

،3http://kotob.has.it



منكلأأوهمتكانتواناذثكلةهذهفىالحثمانيةالسلطاتتبتولم

صالحهفىصكونالحكمأنوالأثيوبيينالأمباطالمتنازعينالطرفين

()"Y.أخهامنبالرغمالموقفهذااتخاذهاالتركيةالسلطاتوتعمدت

التأييدمنبالرغمذلكتفعللمإلاأكالهمالديرباعطائهاالاثيوبيينوعدت

تحضدهوالذىكي!)الامتاتوسلأحكاممخالفتهبعبب،لهمالروسى

والتصالحاتوافقتحبذالتركيةالسلطاتكانتفقدلذلك)113(.انجلترا

ذلكغيرحلهناكليسلأنهالموضوعهذافىوالاثيوبيينالأقباطبين

ا(.)"االاثيوبيينمعيكنونهللأقباطمملوكفالدير

حتىالتركيةالسلطاتجانبمنمعلقاالمثكلةهذهفىالنظروظل

بأنعلمأنبعدالأستانةمنقادمايةالاسكندرإلىثانيةمثتاشاوصولبعد

)115(.القدسفىالأقباطمطرانإلابحضورفيهاينظرلنالعالىالباب

فقدا()ممهرومراضههونزلالمصريةالكنيسةضيافةفىينزلأنمنوبدلا

منأحدبهيحتفلولم.بالمدينةالارثوذكسالرومطاثفةيركبطرضيافةفى

)مثاشا(وأعلن)116(.المحطةفىم!نهمأحدمنيستقبللمأنهبلالأمباط

الأثيوبيينبأننفسهوعنوالاثيوبيينالامبراطررعننيابةيةالاسكندرفى

وانروصيا.لكنيسةتابعةتكونولنستقلةكنيستهمتكونأنعلىمسوا

وذكر(.I)17ذلكبعدالمصريةالكنيسةمعالتعاملعدممنهطلبمنلك

-112

%N i_

-115

-116

-791
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وأعادبنفهاتصرفقامأنإلىذلكأدىوقد.ضربوهأنبحدالمصرى

علىالواجةاتعهداتأخذكما.قبلمنعليهماكائتإلىالأوضاع

ثانيةالهدوءوعادلذلكاشجابواوقداثماغبةإلىالعودةبعدمالاثيوبيين

)012(.الديرإلى

الوفدأعضاءأحد)فقدا(ممهرالأبالمثصاغباتهذهعركوكان

مدكانأنهكا.لتفاوضمصرإلى)مثاشا(معجاءالذىالأثيوبى

ليتولىالقدسإلىذهابه!دف2091سنةفى(الانبامتاؤس)معجاء

لحركأتمتزعاكانالذىالابقللرئيسخلفاالاثيوبيينالربانرثاصة

هذاعلىالمفروضمنوكان.مبلمنالأمباطضدحدثتالتىالمثاكبات

معالأنفاقوتحقيقوالهدؤالأمناستبابعلىيعملأنالجديدالرثيسى

اتامةوالطاعةالمصريينالربانمعوالتآخىالمصريةالكنيسةخدمة

رحلةابانذلكمن!هدف)نليك(وكان.بالقدسالمصرىللمطران

ياعدقدممأالطائفتينبينوالمحبةالصافىالجو!يئةإلى(الانبامتاؤس)

)شاشا(هاعىثلليجةولكن)121(.الديرعللاصيلاءعل

اجلهامنجاءاتىالأصيةمهتالأثيوبىالأبهذانقضالدبلوماسه

وبأىوالقوةبالعنفالديرعلىللطرةوذلكسلفهمنبلم!ثاغباوأصبح

بهامامالتىالمحاولةهذهان!تفقدحالأىوعلى)122(ذلكتحققوصيلة

للانباطالديرملكيةبتأكيدقرارهالعثمائىاللطانأصدربانأهليوبيامادة

)123(.للاثيوبيينوليس

-012

-229

-123

9/9/1091ذالوطن،8/9/،091قممر

1قمصر % 20 / /f IA

9/9/،091الوطن"8/9/،091قممر

،099.؟/ا/اق!مر11/01/1091،الوطن
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بأنألويبافىايطالياسفيرمنليككلف5091سنةسبتمبرشهروفى

عليهويعرضالقاهرةفىالأيطاليةالوكالةبواسطةالمصرىبالبطريركيتصل

نأفىالمطالبهذهوتتلخص.بالتهديدالمشفوعةالتاليةالأثيوبيةالمطالب

المحصصةالديرهذافىالمتخربةالأماكنالاثوبيينويعطواالأقباطيساهل

إلىمخصوصمدخلالهويمونبمعرفغليبوهافيهاويقيمونYلآنلهم

كذلك.للانداطالديرباقىالأثيوبيونيتركذلكنظيروفى.القيامةكنيسة

تلكإلىالموصلةالديرلابوابمفتاحينعملفىمعهمالأقباطيتساهل

ذلكنظيروفى.اللزومعنديتعملهمفتاحفريقلكلويكونالبهيعة

تعملبأنوطلب.كلهالديرفىبالأحقيةللامباطالاثيوبيونيسترف

معبعضهميعيثعونالطائفتينمنالديرفىالمقيمينلجعلاللازمةالوساثط

.وسلاموفاقفىبض

الأمهتتبرالمطالبلهذهالأمباطمبولعدمحالةقبأئههددوأخيرا

فيهلارجوعتاماانفصالايةالمصرالكنيسةعنمنفصلةنف!هاالأثيوبية

الأشهادرؤوسعلىرسمياذلكوتملنالدينيةأحوالهاسائرفىعنهاوتحتقل

مراكزهمعنأثيربيافىالآنالمقيمينيينالمصرالدينيينالرؤساءتفصلثم

فىفيبقىالأكبرالمطران(متاؤسالانبا)ماعدابيينأثوبرؤصأءعنهميحتعاضو

لمكانته.احتراماأيامه!ايةإلىكرسيه

عيهاالردمنهوطلب،البطريركإلىبالفعلالمطالبهذهابلنتومد

هذهإليهتبلغأنطلبيركالبطرغيرأن.منليكإلىيبلنوهحتىيراهبما

الإيطاليةالوكالةهنأوأثيوبياحكومةمنكانسواءبالكابةالمطالب

فيه.رأيهملأخذالأمباطعلىذلكيطرححتىبالقاهرة

+!+!+
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بالطبعصسثولينكيروجميعهمضطفيبصموالكتابةالقراءةمجهلبعضهم

اوذاكلهذااختامهميقدمواأنولاعهمهمالث!ئونهذهبمثللهمولاصلة

مز،اذكرأنماسبقأيدواوكلهمأومادىأدبىكسبوراثهمنكانطالما

.Cyl%)مبل

إمناععاولة،اثهاداتهذهبعهموراءمنالأثيوبيينمصدوربما

هذ.بموجبالواخبالأمرأعترافهوإعترافهابأنالتركيةالسلطات

تحدثلنوأئه،كي!)الاصتاتوسبنظامنحللنذلكوان،السهادات

الديرب!تليمأمرهاالتركيةالحكومةأصدرتلوالطواثفبيناضطراباتأى

،القدممنذيقطنونهالديربأنشهادكمذلكعلىوالدليل،الأثيوبيينإلى

إلاشكللهافيمباطملكيةوما،اليدبوضعملكهمالديرأنأخرىبعبارة

.ولايقدملايؤخرصورى

نأاصتطاعتضد،الجذيدةالأثيوبيةالخطةنجحتفقدلحااىوعل

الوكالةمنكتابهالأثيوبيةالطلباتأرسالتنتظرالمصريةالكيةتجعل

تجمعبالقدسالأثيوبيةالبعثةكائتالذىالومتفىبالقاهرةالإيطالية

كنبةكتملموالتى،الختلفةالطواثفرؤساءمنالثهاداتهذ.

للبطريركالمصرىالقدصمطرانتنبيهمنالركمعلىبهاالإسكندرية

فىالاثيوبيينلمساعىمقابلةبم!اعميامهمبوجوبالعامالملىوللمجلس

(.Irv)نفسهاالآصتانة

-126

-127

0691تاصزقصدرالذىكابهفىاثهاداتهنهصوؤالاثيربىالانبافيبمنثر

كوانتحت

7of The Abyssinian Church in The Haly Place8!126-أ"الا The

بديرلإثيوبعينبابخحبضوصالمصرىالقدسطرانللانبايموكاوسشمةمذكز

IAYIشةاللطان
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لرنجتهتحقيقاذلكفىلأنالأنفصالهذاثجعىهن)الاتبامتاوس(بأن

وأن،المصريةالكني!حةعنصتقلاالأثيوبيينعلبطريركايكونانرن

للروسواعطوهالأتجاطمنالديرالاثيوبيوناخذإلاإذايتحققلنذلك

)8!ا(.

حالبألىلاينفىهفإنبالفةأيةهذا)ماشا(حديثفىكانوناذا

المتؤهذ.فىالمصريةوالبهي!ةاهليوبياك!نيحةبينالملاقاتررهرر

بب4091صنةفىالبطريركمعالعلاماتمتليكقطهعفقدبالنالى

.()911الديرذا

فىالأفيوليننجاحوعدبم،العلاماتفىالتدهورهذاانعكىومد

بفتملعرفواعندماالأثيوبيونصاول،بهالقاطنينعلالديرعلىلحصول

العنفيقطرعنالديرعلىيولواأنالدبلوهاصية-)ماثا(مهررات

الديرفىتجمهروا،العثمانىاللطانجلوسعدليلةفىأنخوذلك،إلقونه

غرفتهإلىالدخرلمنالدير،بخدمةالمكلفالمصرىالراهبينعوا

وقدسرا.بعملهامامواخاصةبمفاتغالبابواغلقواطردؤثمضربوه

موةارصلالذىالقدسمتصرفعندالمصرىالمطراننافباشتكى

الصرىالراهبوارجاعالمصطنعةالمفاتحوأخذالاثبربيينلردععسكرية

ديرمنالمرورفىأيضاالأتجاطمعارضهمنومنحهمغرفتهإلىالمطرود

قوةفأر!مهمهافىتنجحفلمكايخةتكنلمالقوةهذهانعلى.الملاك

الأعر.هذاإنجازإلابحدلاتعودبانواوصاهامنهااكبرأخرى

الراهبوأرجعتجبراالأثيوبيينالقوةهذهأخرجتفقدوبالفعل

الراهبظردواالأثيربيونعادللديرالقوةمنادرةوبمجردمكانهإلىالمصرى

03/8/،091م!رق118-
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هذهبتبليغرسمىإذنعلىتتحصللمالإيطاليةالوكألةكانتولما

كانإذافماالايطالةالحارحيةوزارةغابزعلىعزمتضدكاباالمطالب

تمليماتهناكانأمالبطريركإلىكاباالمطالبهذ.تجقديمالهمسوحا

)21؟(.اخرى

)منليك(رأىأخذمابعدإلتنتظرانالايطاليةالحارجيةردوكان

المصرية.الكني!ةإلىمدمتالمذكورةالطباتعلىكائياوافقاذاحتى

نظارةخطابيأتىأنإلىالحدهذاكدالخابراتانتذلكعلوبناء

تلكعلالاثية()منلبكبموافقةبالقاهرهالايطاليةالوكالةإلىالحارجية

تفاستالأيتمترجوأنأخهافىالايطاليةالوكالةوذكرت.صحبهاامالطلبات

)125(.الزمنمديممن.عذبهماكانتإلىالأمورتعووانمريبا

لإبثةارصمدمنليككان-509iضة-اواخرالأثناءهذهوفى

بملكيةمنهمشهاداتلأخذفهاالم!حيةالطوائفبرؤصاءاتصلتالقدس

منهوثقةعلوالحصولالعالىالبابإلىلنقديمهاتهميداللاثيوبيينالدير

رؤساءبأنمغاعتقاداالبعثةهذ.شأنالأتجاطأمسلومد.بذلك

رسيةوثاثقعلىبتوصمهما!!مفعلهممالايخرجونعوفالطواثف

،النفاؤلفىمبالغبنكانواأهميبدوولكن.للأمباطالديربملكيةتقرعديدة

ويخرهميانوالسروالموارنةتينواللاوالأرمنالرومبطاركةاوفحفقد

الموجودتينالكيتينايضايخدمانوالاثيوبيونيقطنهالديربانذكروا

المفاتبحتىكانتوأنحوز3فىكانالديربابوانبميد،زهنسنذفيه

بل.الأثيوبيينبينيعيشكانالمصرىالراهبوأنالأمباطأيدى

القدسسكاننحتلفمنشهاداتتأخذأنالأثيوبيةالبثةاستطاعت

6/9/5091فىالوطن،5/9/5091قسر،12-

918291-صالابقالمرجع:ر.قدتمرلىا-02

Meinardus.:.0.-2625وكأ.لك op. cit. .P P
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الدير:فىالاقباطحقوقعنيدافعالقدسفىالمصرىالمطران

البععةبقيامصمععندماالقدصالىوصلقدالمصرىالمطرانوكان

فى!القدسمتصرفهعالأهرفىوتاحث،الثهاداتهذهبجمعالاثيوبية

حيث.اذتكلةلهذهوتلافياللنزاعوحاسةمناصبةطريقةلامجادعاولة

ابابمبلمنالقدسمتصرفعلىالواغوالضنطالبرماتتواترتكرر

للباباوضحالمتصرفانمنبالركموذلكثيوبيينالاارضاءاجلمنالحالى

يومعمدالحقوقمنحقأىالاثيوبييناعطاءخطورةالحالى

)الاستاتوسكيوا.نطاموين!هكالفوضىوتعمالطوائفبينالنازعات

المساعىالىبالنطرانهفيبذلكالعالىالبابيقتنعانمؤملاوكان

خاطرهملتملييبمضطراكانالعالىالبابفإنبهاالاثيوبيونمامالتى

طريقة.باى

يفوزانيخسمىبأفهيخبؤالبطريركإلىالمصرىالمطرانأرسلمفدلذلك

بالديرالم!وةالكنيةبفتح،صنيةارادةصدورفىبمقصعدهمالاثيوبيون

الئهاداتإلىاستادبهاالدينيةضعائرهملتأديةقديممنمغاوالممنحعين

الدولةتعتمدومد،بالقدصالاخرىالطوائفرؤساءمنلهمالمعطاه

الاالامرهذاإزاءالمتصرفاماميكنولم.بفتحهاوتأمرذلكالعثمانية

بالقوه.ولوتقيذه

القاضامامايجارعقديحررانالمشكلةهذهلحلالمطرانواقترح

مقابلوفىمعلومةلمدةومشأجرينبصفةالدبرفىيقيمونبأغمالسرعى

الكناشلاتثيالايجاؤوهذهمفطالحارجىالبابمفتاحلهميلمذلك

بذلكوانغت.جهاالقاطنينالحجراتعنفقطماصرةتكونبلبهالموجوة

علالاخراحهذايطرحاناملعلوالمتصرفالمصرىالمطرانبينالمفاوضة
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فىماجرىكلف!ذاكراللبطريركهذ.رصالتهالمطرانوارصعل.الدولة

تعيماته)128(.ومنتظرالمفاوضة

بالقديى،المصرىالمطرانإلىبمصريركيةالبطرالدارمنالردوجاء

الاثيوبيةالبعثةبهماقامتلخطورةالادراكعدممدىمجلاهيوضحوكان

المجلىانمنبالرغم،الاصتانةفىنتاثجمن.عليماومالرتبالقدصفى

ذلكعلىوعلاوة،عنهخاصامندوباالآستانةإلىاوفدمدكانالعاماذلى

بثانالعالىالبابوبينمصرخديوىبينت!تاتىيدبةالبرالمراسلات

)912(.الموضوعهذا

لحدفأنهاللطانديرمسالةجههومن"رسالتهفىالبطريركذكرومد

صلحبوجوبالأمروغايةالآصتانةمناهميةلهشئشأكافىيصدرلمالآن

هذافىيجدبمااخبارهمطرانهمنوطلب".الاقباطمعالاثيوبيين

رصالةيركيةالبطرالدارارسلتتقريبابإسبوعذلكوبعد)013(.الموضوع

وتذكربالديريتعلقشىءحدوثعدميخهاتؤكدبالقدسالمطرانإلىاخرى

وكتبذلكنحولزمبماالاعظمالصدرإلىبال!ابةتفضلالخديوىبأنله

منهطلبتكما.الموضوعهذافىالعالىالبأب3إلىكألىباثابطرسايضا

البطريركيةالداراخبارقبلالثأنهذافىاتفاقاىاجراءعدم

)131(.به

دببم162218-ضةكهك6تاريخالبريركإلبالقدسالمصرىالمطرانمنرصالةا-28

للانجولينبابفغبثأنبالقدسالمصرىالطرانمنشمةمذكؤ-ا92

بنابر16223-ضةكبك25بالقدصالمصرىالمطرانإلىبالقاهزيربهةالطرالدارمنا-03

يخايرت162211-شةطر.3بالقدسالمصرىالمطرانإلبالقاهرابطريركيةا691لامن131-
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المصريةوالحكومةالبطريركيةالدارادراكعدمسبقمماويتضح

التىثيوبيةالاوالبثة()مثاشاانوذلكالآستانةفىاعدادهيجرىكانبما

إلىبهاسافرتمد،بالقدسالطواثفرؤصاءمنالشهاداتعلىحصلت

اوائلفىصنيةارادةاستصدارمنالروسبماعدةتمكنواوهناكالآستانة

علمولماللدير)132(.آخرمفتاحباعلاثهمتقضى6091سنةينايرشهر

والتى6091سنةيناير12فىبذلك.يركيةالبطرالداراخبربذلكالمطران

ضىءمجدثلمإنهفيهتقوليخالتارلهذاالابقاليومفىارسلتمدكانت

المتصرفبأنأيضاذكرفقد-كذلكالسلطانديرمسألةفىالاستانةفى

الحكومةتقومذلكتنفيذفىتأخرإذاوانهالسنيةالأرادةهذهبصدورابلغه

البطريركيةللدارلهآخرىبرفةفىذلكالمطرانوأكد.)+ا(بتفيذها

ذكرضد،ذلكمنلتتأكد-الصدمةفاجأكاأن-بعدإليهارسلتعندما

دخولهماحرارافى-الاثيوبيين-ليكونواالخارجىللبابمفتاح"اله

)"13(."فيهامامغعلىعلاوةوليلا!هاراوخروجهم

المفتاحهذاالاثيوبييناعطاءانعنللتصرفالمطرانأعربوعندما

الطرانأيطمقبهأرادبماشفهياالمتصرفاجابةلهمليسحقايكسبم

المتصرفلهخرركناباذلكيكونانطلبالأخيرولكن.الجهةهذهمن

لدىالمعروفهالأتجاطبحقوقلاتخلبأكاالنيةالإرادةيخهافروديهمذكره

الداخلةقالمكشةالأخرىالحصرصياتوجميعالتعميرجهةمنالدولة

للاثيوبييناقلكفىجديدحقبأعطاءيلهاتأوولامجتملكي!)الأصتاتوس

بعضفىمجصلالذىوالقالوالقيلكل3المثاتحسمالطريقةبهذهوأنه

-132

-1-

34؟-

52

6091ضةبخابرقبالقدسالحرفيةالآضانةمنالصاثؤالهالارادةعرؤ

6091ضةيخايرا16222-ضةطوبة4تجاريخالبطريركإلالمطرانبرمة

6091ضةيناير162213-شةطوبة5تاريخابطريركإلىاطرانبرقية
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لوجهةبالنبةالأمرواصامىوالخروجالدخولبداعىالأفرادبينالأحيان

)013(.لمضيفهالمضيفمنمجاملةاطهارعنعبارةهوالأقباطنظر

النيةللارادةهذاالمتصرفتفيرالمطرانرض!ضذذلكمنوبالركم

الدينيةالرياسةتبذلهااتىالم!اعىنتيجةتظهرحتىتنمبذهاتأجيلوطلب

علىالمتصرفوافقوتدالموضوعهذابس!أنالعالىالبابلدىمصرفى

للائباط-مراعاةالعالىالبابإلىببرمميةوأرسلهذا،المطرانطلمي

عدمعلىفيهاصتندالارادةمنطوقبتنفيذفيهيخبره-التأجيللهذاوتبريرا

.المفتاحتسليمهفىعليهيعتمدمغأوأحدبالقدسللاثيوبيينرثيسوجود

يلمهوآخرمفتاخايمملأنوق!تهاللستصرفيمكنكانأئهومع

هنفرصةيتبحلكىذلكفعلفإنهمغواحداولأىالاثيوبيينلوكيل

العالى.البابعندبمساعيهالتقومللامباطالوقت

تطوراتبكلالبطريركوأخبرالمصرىالمطراناسرعفقدوبالفعل

العنايةوتوجيهالجهدفايةببذلحاثالههذاالمتصرفموقفذاكرالهالمومف

السنيةالارادةهذهلوقفاللازمةالمساعىواجراءالموضوعهذافىالفاثقة

انهقيركالبطرعلىالمطرانوعرض.البابمفتاحالاثيوبييناعطاءوعدم

مجبذفأنهالنيةالأرادةهذهردإمكانيةوعدمالمساعىهذهفح!لحالة

الجهةالديرفىمنأرضقطعةبمنحهمالتساهلوهواقتراحهفىالتفاوض

بينمزمنهاصبحتوالىالمنازعاتهذهعلىالقضاءبهدفوذلكالئرمية

.)136(الطائفتين

-013

-1+

"كانونالممرىللمطرانالقدسقدرفهنللأثبويينمفناحاعطاءبخصوصوديئمذكز

609؟يخايرتلأ-3اةتاثانى

1622-ضةطوبة12بخنجارجمصريركالبرإلىبالقدسالمصرىالمطرانعنر!لة

6099تبخابر02
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دخلت،هذهالمطرانبرسالةبمصرالبطريركيةالدار!تمأنمنوبدلا

منخبراتلقهابحببوذلكالقدسفىمطراكامعبيزنطيةمهاتراتفى

نافيهقيلضدل!وءمحرفاكانولبههالسنيةالارادةصدوريويدالآستانة

لذلك)137(.ورضاهمالأتجاطل!ماحمتروكللاثيوبيينالمفتاحتسليم

يبئأنمنهتطلبمطراخهاإلىبرميةوأرسلتالبطريركيةالدارأسرعتفقد

)138(.للديرآخرمفتاحالأثيوبيينبتسليمسماحهابعدمرسمياالمت!صرف

هووانماالأمباطصماحعلىلايتوقفالمفتاحتسليمبأنالمطرانفأجاب

يعملهحتىالاثيوبيينرئيىحضوريتظروانهبتنفيذهللتصرفملزمأمر

معالتراسلضرورةإلىال!بطريركيةالدارنظرالمطرانولفت.لةويحلمه

بدلاالاجراء،هذابومفللمتصرفرسمياأمرهيصدرتحىالعالىالباب

هذاانإذالبرقيةبهذهالمتصرفيخبرلنبأنهلهاوأوضح،معهالتراسلمن

المفتاحت!ليماجلمنكان?3Iوأئهفقطللاوامرففذ!والمتصرفلايهم

هذهلردماعيهملعملوقتاالأمباطمجدحتىومروءتهإن!انيتهمنفهذا

السية.الارأدة

القدسوالىمنوالحارجةالداخلةوالرسائلالبرقياتجمغكانتولما

البطريركيةالدارعلىيعيبالمصرىالمطرا/نكانلهذااتمصرفعلهايطلع

ورثع!همالأقباطوتظهرالمتصرفاضمئزازتوجبالتىالرميةهذهإرصال

المفتاحعملاتمامع!يتزلبالذىالأمرلعملهالمقدرينكيربصورةالدينى

حضورومبلالآنبالقدسالموجودينللأثيوبيينوتصذيمهالحكومةبقوة

رصألةكايةوفى.المطراناحتجاجعنالنظربصرفالآصتانةمنرئ!يسهم

.2391تتيوثاوصالأنجامذكزص--137

inn-6091ضةيخاير02قالمعرىالقدسمطرانإلىيركالطرمنبرمه
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الكني!ةبينالجاريةالمفاوضاتمنتمعاتلغرافياإفادتهطلبالمطران

)913(.يطمقحتىالعالىوالباب

ذكرتهبماردهافىالبطريركيةالدارتمسكتضدذلكمنوبالركم

للديرمفتاخالإعطائهمي!محانمنالقدسفىمطرا!اوحذرتقبلمن

ظعةاعطائهمأمابخصوصىلهمشىءأىولايسلمشىءفىلالاهلوأن

فمافيهينظرفسوفقبلهنالمطرانأشارإلهاوالتىالديرمنارض

بحد)014(.

للبطريركالسابقةرسائلهقذكرهأنماسبقأخرىمرةالمطرانواعاد

عنهماصدريلغىحتىالعالىالبابمعبالاتصالالاهتمامضرورةمن

هذالبحثالآستانةإليسافربأنيركالطرعلوعرض.تجلمن

.CIA)الموضوع

المطرانيريدهكانعاتماماوبعيدا.كريباالبطريركردوكان

لمأنههنتحققمدأنهمنيركالبطرأصرففد.أيضاالواقعوعنالمصرى

ضشاأخذإنهبل.موافقتهبعدإلائانمفتاحعملفىإجبارهناكيكن

ارضظمةتسليمبخصوصبإفتراحهالمتصرفاخبرمدالمطرانبأن

بهذهتمعكتالتىبذلكحكومتهأخبربدورهالمتصرفوأن،للاثيوبيين

الماعدةمنأظهرهماعلىالمتصرفرسالتهفىالبطريركشكرومد.الفكرة

)2"ا(.الميلوحسن

-913

-0،1

-1،1

Il_%

ياير162221-ضةطوبةا3بتاريخابطريركيةالدارإلىبالقدسالصرىالطرانمن

6091ضة

6091يخايرت162224-ضةطوبة16يخبتاربالشالمصرىالمطرانإلىيركابرمن

yتطوبة11يخافرالبطريركإلالممرىالطرانمن y - N 62 y60ضةينايرIA

609؟تبناير162203-ضةطوبة22يختجاربالقد!المطرانإليركابطرمن
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الومتلكبصىهذايفحللمبأنهيركالب!طراخبرالمطرانأنومع

مالكماالعاماسوالمجلىيركالبطرعل!يوافقانمجبالحلهذاوان

فذايكونمدبأنهوذكرالأخراحهذارضىالأخيرفإنللمتصرفبذلك

تنيذها.منولابدصدرتصنيةاراد.هناكتكنلولمفاثدةالأخراح

ينقذوحتىكذلكأصحمدالأمرمادامأئهالمطرانهدفوكان

انبراحه-مناليةالارادةهذهردصعوبةلهتأكدأنبحدأنقاذهمايمكن

اخلاءمقابلفىمايريدونعليالينوالهمالمعطاةالقطعةهذههوانهذا

يحتلونهوالاثيوبيينمهعاثدهلافاثدهاذبهينتفحوالكىللأئنماطالدير!اقى

)3،1(.كله

لاتقدمجمراصلاتممرفىالبهيةانغالمدىمبقمماويتبمح

ال!نه.الارادةهذهلومفالحىوهىمهمةسالةوتركتولاتاخر

كانهذ.بمهاتراكممنثغلينبالقدسومطراعهاالمصريةالكنيةوبيما

القدسفىومطرا!مالأتباطانوجدواانبعد،الآعانةفىالأثيربيون

امتراحيتغلواانعلهمجهويركزون4المقاحهذامنحهمبثدهيرضون

خاصباببفتجا"ضكالاهذالحلعرضهالذىالقدسمضرف

اعتقد.الذىالأمتقادغيربالطببحوهذاللدير،الثرميةالجهةمنللاثيوبمين

ارادةصدرتفقدحالا!وعلى.ارضظتبخحهموالحاصالبطريرك

جاءوقد،حدثعماتامةغفلةفىوشعبهوابطريركلصالحهماخرىصنية

للديرمفتاحتليمالأمتراحيناحدتنفيذمجببأنالجديدةالارادةق

نأالارادههذهواشترطتللديرالرقيةبالجهةلهمباباوفغللاثيوبيين

-153
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فىخللبيهلايطرأانعلذلكعلىمواضمحالةفىالابفغيخفذ

.()""االديربهذاالخامركيوا)الاصناتوسنظام

،الجديدةاليةالارادةهذهعلىالمصرىالمطرانالمتصرفواطلع

الاولىالارادتينالمطرانأرصلومد.البطريركعلعرضهامنهوطلب

وحتىوالأحداثالأمورتطوربنفهيلمرحتى،يركالبطرإلوالثانية

باتنازلللتصرفأوحىبأنهلهيركابطراكامكلتنفهالمطرانيرلىء

الباببهيممللمهذااقتراحهأنيؤكدوالديرمنالأرضمطعةعن

الكأعومةالماعىمنضيئابفحللمأنهيركللبطركذلكولبست،العالى

يهماقاملأحباطالآصتانةفىبهاقا!عنرصاثلهفىلهأوضحهاالتى

)5"1(.الأثيوبىوالوفدشاضا

لكىمصرإلىالآصنانةمنعادبالنجاحشاشاجهودكللتأنوبمد

اعطيتالتىالنياشيناصتطاعتحيثلصالحهالقبطىالرأهـالعاميتنل

)متاوسمنيكمندوبىتبلمندينهمورجالالأقباطرجماللكبار

للمطلبالقطيةالأمةكيئةبهدفمصرإلىأرسلهمااللذين"بصاضا(

)6،1(.اللطانديرعلالحصولوهوالهامالاثيوبى

القبطيق،الصحفهىالوقتذلكفىالائحةالعامةالوصبلةوكانت

الديرهذاوبببالمترةهذهفىالدييةالحلاقاتقطععمليةكانتومد

لاطهمتكثففىالاقباطالاميراطورنياخينلحملةودفعاقوةاعطتقد

دعاوقد.هذاالأثيوبىالمطلبمعوتعاطفهالقبمبلالحامالرأىلتهئم

1622-تطو.22يختجاربممريركالطرإلىبالقدسالمصرلىالطرانس-رصالة1،1-

6091ضةياير03

17صالابقالمرجعصد:يوص،(291تئاوستالانجامذكز5،ا-

,U-91(5عددثصىعسمجلة(، tالةم0162توطوبةكهك.ثهرلى)،(
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تدالتىالديرهذاهىوالأثيوبيينالأمباطبينالجفوةصببانإلىهؤلاء

وأوضحوا،بينطووذاقاتحادطولبعدالكن!ي!تينبينالانفصامإلىيؤدى

فإنأهليوبياكنيسةعلوالزءامةالدينيةياصةالرالمصريةللكنيةهادامأنه

الأثيوبى3بينلافرقوأنه،اللطانديرعلتنعكسأيضاالرياسةهذه

وفدإرصالإلىدعواكما،بهاقعحقمهمالكلوأنالديرفىوالقبطى

محاولةفىدولتهورجال)الامبراطورمنليك(ومقابلةاهليوبياإلىمبطى

هذاقبخاذاوهذا،المصريةوالكني!ةأهليوبيابينالحلاماتلتحسين

منةفىكائواالذينثيوبيينللاالديرعنبالتنازلإلايتحققيكنلممإنهالومت

يرسللمالوفدهذافإنحالأىوعلأخذ..علىوتصيمهمجهودهم

اذبوببا)7،1(.إل

الثحبمنالتأييدنيلهدفهعاطفىاطارفىالأقتراحهذامدمومد

بضروؤالأمباطبينموىاتجاههناكوأصبحتحققوبالفعل،القبطى

الاسكندريةكنيةبينالعلاماتوعودةالاثيوبيينهعوالمصالحةالأتفاق

.(منلك)والابراطور

إلى)شاضا(وصلالقبطىالشعبعلىالعاطفىالضغطيصلولكى

رجالكباركحادةينزلولم،الآستانةفىالناجحةجهيهانتهاءبمدمصر

ثم،الكبرىمصرفنادقأحدقنزلبلالاسكندريةكنيسةعلاثيوبيا

فىوذلكبمصرالأقباطالدينرجالبعضإلىوتقربالبطريركبزيارةقام

وخطةخطتهفىالتام)بالأنقلاب)الومتذلكفىوصفتمنهجديدةعاولة

الهديديثوهامبلمنتصرمحاتهكائتأنفبعد.((القبطينالأمةمعأمته

بهدفهذاوكانصرنمحةوفيرمبهمةهذهزيارتهفىأصبحتوالشصدة

حتىالغموضعليهاواضفىالبطريركمنجديدةمكاسبعلىالحصرل

02/1/6091فىالوطن7،ا-
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الأمباطمننحلصيهمجهوصفهفىكسبهالذىالقبطىالحامالرأىلايمير(

براحخممنهوعدعلالبطريركمنيحصلأنأستطاعفقدوبالفعل"

هقدولهذا.والامبراطوؤالامبراطورأجلوهنالدينيةللرابطةالمسألةوفض

المصرىالمطرانوحضورالتدسمن)ثاشا(ةعوبعدبأئهيركابطروعده

يروتقربمصرالقبطيةالأمةأعيانعلالأمرعرضبعدراحهميصير"بها

")911(.شأنهفىمايتراى

كنيةبخصوعىالبطريركمعتحادثقدهذا)مثاشا(أنيبدوو

حوالىمنذ(ماكونين)الراسفيهاصلىانسبقالديرفىةموجومغلقة

جحلتممافهاالاثيوبييناطماعالمحادثةهذهفىوظهرتعاما،عثرلنى

صببوعنالكني!ةهذ.عنيشفهمالقدسفىمطرانهإلىيركلالبطريرك

لىءالأقراربعدمحذرهالوقتنفسوفىعامايحرفهكلوعنإغلاقها

وذلك،معهموالممارصةكمعومعحتىأويخرهاللكيةبالنحبةسواء

ثملمصرزيإرتهبحدوذلكأيامثمانيةلمدةالقدسيزورالذىالأثيوبىللوفد

بلادهم.إلىذلكبعديذهبون

بكلبالقدسالأثيوبىالوفدمقابلةمطرانهمنأيضاالبطريركوطلب

وصحالحاطرمرورىيكونواحتىراحهمعلىيعملووترحاببثاسم

اخرىرةمتحذيرهواعادذلكراىاذامصرإلىبالمجىءللمطرانالبطريرك

فلادعوىبرفعاويقوم!شيئايطلبالأثيوبىالوفدكأناذا"مائلاللمطران

-8،1

-915

7/2/6091فىالوطرط

6091ضهنجراير162216-تأثير9بالتدصالمصرىالمطراناليركابطرمنرطلة
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نأفىعثهعنالبطريركواعرب.مخابرتنا"مبلولاتجادلواشيئاتقرروا

)05؟(.ذلكفىالمطرانالقدسمتصرفياعد

+!+!+

ببمباتمرفوأمغالقدسإلىوصلمدالأثيوبىالوفدوكان

ظلب،الحالىالبابمنالصادرتينال!يتنالارادتينأحدىتنفيذ

منلهمكنيسةوفغللاثيوبيينالديرمفتاحالمطرانمنالمتصرف

بالدير.-الموجودتينالكيتين

أرسلهاالتىالبرمهللمتصرفأبرزمدالمطرانأنمنوبالرغم

علىالمحاظةهىالحالىالبابتبليغات"بانفهايقولوالتىالبطريرك

معاتفاف)مثاضا(حسبمجضرحتىضيثاتغيرفلاكي!)الاستاتوس

لماابرميةعلىوأطلعالقدسإلى)مثاشا(حفرفلماممر.فىالبطريرك

صرمحتينسنيتينارادتينعندهلأنالمتصرفبهايهتملمكذلك،بهايهتم

بالقوةااباببفغالخاصةالنيةالارادةينفذانفرأىأحداماتنفيذمجب

ابابإيهينسبأنوخىماعهمفىالأقباطفشللهثبتأنبعد

البابفغوبالفحل.)101(الأوامرتنفيذفىالتقصيرسهةالعالى

)152(.بالقوة

مجصلوالكىجديدمنسوابل،اباببفغالأثيوبيونيكتفولم

!)ثاثا.(وكان)153(.كلهالديرعلىوبا!الىالملاككنيسةعلى

-015

-151

-152

-301

6091ضةفبرايرا16222-ضة"أمثيربالقدسالممرىالطرانالىالبطريركمنرسالة

نجراير162225-تأمير18ابطرير!ليةالدارالىبالقدصالمصرىالمطرانمنبرقية

6091ت

17عىالابقالمرجعصد:يرت

18صالابقالمممر
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هذاطبهالأخيرورضىلمصرزيارتهأثناءالبطريركمعمبلمنتفاوض

إيطالياققنصلبماعدةاستعانضدلذلك،مباثرةغيروبصورهفدمنا

لدىالاثيوبيينتنسيدطابابالآستانةبلادهب!فارةاتصلالذىالقدس

)،15(.هذاطلبهمقالحالىالباب

كنيةبفغاتمصرفإلىأمرهالأعظمالصدرأصدرفقدوبالفعل

بسرعةطالبابذلكالأمباطمطرانيةوكيلوأخبرالمتصرف،ثيوبيينللا

فغمالةقحدثمثلماالمحذوروقوعمنخوفاالأمركذامايلزماجراء

ذلكقالموجودالمطرانبإخبارالمطرانيةوكيلأصرعضدوبالفعل.الاب

علىأعطىقدالقدسسنصرفبأنوأضافالتطوراتبهذ.مصرفىالومت

منثخصينأنرصالتهفىالمطرانيةوكيلوأضاف،هذهالآستانةبرمية

وفهمالديرموضوعفىوئامثا.إليهجاءاقدبالآستانةيةالأنجليزالسفاؤ

والاثيوبيينق)مثاسا(ياعدكانروصياباروئاالآسئانةقأنمنط

روسيابينتحالفحدثربماأنهوأعرببالماليمدهموكانمساعمجميع

)001(.المونعهذاقوايطاليا

ممرفىابريطانيةبال!لطاتأتسلقدبالقدسالمصرىالمطرانوكان

فىابر-طانيةبالفافئبدورهاهىوأسلت،الرعهذاعلاوعرش

أنصشلاويبدوهذ..الأثيوبيينعاولةعفجدفلآستأفة

وكيلأرصلضدالبريطانيةالفاؤتدخلب!ببفثلقدهذاالاثيوم!ين

القمسلهنفدوبجاء.بأنيخبزجصرالمطرانإلىالقدسفىالمطرانية

علىبناءالآصتانةفىيطائيةابرالفاؤبأنوأخبرهالقدسفىالأنجليزى

-01،

-001

291ضةالممرىالتصطرانلأنجلأيمفاصمذكز t

يونب1623TA-تيزونه21بانهزطراحاإلىبالتدسيةالمصرالمطرانبةوكيلمن

6091ضة
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بحدمأمرالذىالصدارةلدىايطالياسفارةطلبردتمدالمطرانسكوى

للاثيوبيين.الملاككنيسةنتح

للائباطهاعدتهقدمالقدسمتصرفأنالرصالةهذهمنويتضح

نفىفىالأ!بليزىالقتصلعلالآصتانةمنو!لةالتىالبرقيةعرضفقد

الانجليزجهوتتوجدحتىوذلكبوصولهاالمطرانيةوكيلفيهاخبرالذىاليوم

.()601لومفهاوالأفباط

.!.!+

الديرتعلللحصولالأثيوبيينمساعىقدد

سنةاواخرقماعجمنجددواالاثيوبيينعزمالفثلهذايثنولم

وكائت.الكني!ةوفغبالديرترميحاتاجراءالمرةهذهفىوطلبوا.5691

كعفامبلمنجهاالمصريةالمطرانيةإلىمدمتالقدسفىالتركيةالسلطات

بالحاحالاثيوبيونعرضفهدولذلك.اللطانديرفىترميمهعلجابمايجب

الأئيوبىالعرضعلالمطرانواعترض.الترميماتبهذههميقومواأن

الأتجاطيقومبأنالاسكاللهذاحلاالمطرانعلالمتصرفوامترح.هذا

المطرانووافق،الاثيربيونيطبهاالتىالنرميصاتهذهباجراءحابهمعلى

القديماةتراحهجددكما،البطريركعليمرضهوارصلالحلهذاعلى

ابزاعهذاحمجهدفوذلكللأثيوبيينالديرمنارضمطعةب!جصب

-TAتبؤونة31بالتاهزمكلاخماإلىبالقدسبةالمصرالمطرانجةويهلمنا-60 mr6091تيوفي

،-.9؟ضة!وبر162317-تباب7المصرلىالقدصمطرانإلىيركابطرشا-70
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الذىالعابمالملىالهلسكلهذ.المطرانرصالةالبطريركعرضومد

منأثنينمنوفدبتعيين6091،سنةاممتوبر21فىالمنمقدةبجلتمرر

أصبابفىللتنامشنوذلكالقرارصورةومعهالقدسإلىللذهابالأمباط

العاماللىا!لسإلىبذلكتقريرايرعو،لأزالتهالموصلةوالطرقالنزاع

الوفدإرسالعنصرف.*النظراصلىهذاأنعل)8.أ(1،فيهللنظر

)901(.مباشؤئفسهالمطرانمناللازمةالمعلوماتبعضبطلبواكتفى

اللازمةالترميماتبعملمامتقدبالقدسالتركيةالصلطاتوكأنت

إليهوأرصلت،بذلكالبطريركيةالدارالمطرانأبلغومد.(')06بنفسها

النفقاتيدفعأنللمطرانوصحتالوشإرسالعدمعنتعتذرالأخيرة

أخذمنهوطلبت،البابفغعملهف!بماالبرميماتهذ.تكلفغاالتى

مفصلتقريرمع،العامالملىالهلسإلىوارصالهالذلكاللازمةالم!تندات

السابقانبعراحهبهالمونصحوالرصمالمطرانهنالمطلوبةالاستعلاماتبسائر

باسرعذلكارسالوطلبت2،م024متاحهاأرضظعةالأثيوبيينبمنح

نفذغاالىالترميماتتكاليفالمطراندفعضدعليهوبناء)161(.وقت

ما1،بهاالقيامفىالأثيوبيينعاولةنجشلتوبذلكالتركيةال!لطات

ضدبالترميماتقيامهممعنبحهاطلبضمواالتىالكنيسةفغبخصوعى

لأإ+أ(.الترميماتبعملالحاصطلبمرضىمعكذلكرضت

15/016091/فىالوطنا-80

13/116091/فىالرطنا-95

18عىا!ابقالمرجع:سديرصا-06

6091تنوفبر62326؟-ضةهالرر17بالقدلىالمصرىالمطرانإلىيركابطرشا-1/6

،291.ضةالمصرىالشمطرانالابلأبعرئاوصمذكزا-ص62
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ياعد.الآصانةإلىجديداوفداالأثيوبيونارسلالفثللهذاونعجة

روصيا)163(مندوبىمنكلالتريهةالحكومةعلالضنطفى

.()069وايطاليا()،16والمانيا

أمرعلىالحثصانىاللطانمنمجصلانبذلكالأثيوبىالرفدواصتطاع

قصريخةمجلىإلىالأمرهذاوابلغاللطانديرموضوعقالنظربأعادة

المرضوعهذافىانظراعادةعلالمواضةبعدممرا:اصدرالذى.القدس

المصرىالمطرانوصفهاوفدالآصتانةإلىهذابقراؤاعفلسوأرصعل)166(.

ق--الأتجاطحقوقاإثباتفىعليايتندالتىالفامقأمتنمنلابأكا

نأعلىهذامراؤقالقدسمتصرفيةمجلعىواستندالدير(،)679(.

صةفىعملتاتىيةالتوصوىليتالأثيوبيونشمهااتىالمستندات

هذهوبمقضىكيولمالأصتاتوس)فىمانبنىأصاسهاعلىهـوا-لتىا272

وقد،انزاعحدوثمبلحوركافىاتىالأمبهةفىالطواثفنبقىاتوية

كائوااتىالأماكنقالبقاهحقيعطهمبأنهذلكالأثيوبيونفر

للاثيربيينإلفاشلةا!اولاتالقرارواصرض،التريةهذ.،مناءيثنلوكا

عاصدرهاالتىوالؤلائقالحججنؤيدهااتىالأفباطمنالديرملكيةلسلب

رفف!مرارنبليعنقرروفدالآصتانةفىالأعظموالصدرالقدسقاعنسلس

V%)اتركيةالحارجيةوزاؤبواصطةالأثيوبىالوفدإلىهذااعنسلس A)،كما

-163

-16،

-016

-166

-163

-168

6،

391عىالابقالمرجمع:رزقهـقرى

01/97091/الوفىذ

01/017091/قالوطن

39؟عدالابقالمرجمع:رزقديمرى

029ضةبالقدسالمصرلىالمطرادالانباتياوماوسمذكرة i%

ديمبر16227-،ضةيهك133517-ضةالضة22ءتجارالقسىجملسمضبطة

7091ضة
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بأنهالأولالأخيرأخبركذلك.القدسقصرفطريقعنالمطرانبعلم

مايمكنكلهوهذابأنمضمو!االعظمىالصدارةمنبرمهلهوردتمد

أمرهىكيرا)الاستاتوسفىالمحاظةفإنذلكوعلللاثيوبيينعمله

)916(.القلقيوجبصبيوجدلمماطيعى

يطالوأأنوهى،أخرىحيلةإلىبيونثيوالأصعى،الصطهذاوازاء

وهو،القيامةكنيسةبينوبينهيصلالذىالديرمفاتبشليمالتركيةالحكومة

وذلكمجايهمكانالذىالروبميركبطرإ!(الملاكباب)بابالمعروف

.(017)الدبركلالاضيلاءإ!لي!وصلوا

الرأىعلىالاثيوبيونبهاماماايىالحطوةهذهخطورةانعكستوقد

الطائفةرجالكباربعضكيرافاوصاعدهممصرفىالقبطىالعام

"بأنهلهيقولالبطريركإلىارصلأحدهمأنلدرجةابدفىالقبطية

تابعةالاثيوبيةالكني!ةبقاءعلنحاظأنيهممابقدرالديرضياعلايهم

جهايخفاتىالماثلمنيتالديرمألةوأن،يةالاعندرلبهية

الماديةمنالاحيينمنالق!بطيةالطانفةتضرقدالتىاونتانجها

مدىلهمليوضحالعامالملىالمجلسباعضاءاجتمعإنهبل،"والأدبية

علامترحكما،الكنيستينبينالعلاماتعلىالمحكلةهذ.خطورة

الأتجاطمنمكؤدة)ماسا(يخايصتركلجنةيكونأنيركالطر

حلالهاويضعدميقامجثاومحثهااللطانديرسألةفىللنظروالاثيوبيين

نأكما،المألةجهذهالامتمامإلىيركالبطرودعاالطرفانبهيرضى

)97!(.ضياعهمنالديرعلىبالحفاظطالواالأتجاطمنينكثير

-916

-017

لأ-71

1323تالاولانون92يختجارالمصر!الطرانإلالندصضصرفعنوفىبةسذكز

091صالابقالمرجعرزؤ:دجمترلى
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المشكلة:لدراسةالقدسإلىالمرصلالمصريةالكنيسةوفدتقرير

الراىفىسباءاللطانديرثكلةإلبهماوصلتخطورةمنوانطلاما

إلىالديربابمفتاحباعطاء)ثاشا(لطلباونتيجةالداخلىالعام

منلجنةتشكيلالعاماسوالمجلعىالبطريركقرر،بالفدصالرومبطريرك

تفريرهاتقدمأنعلالمعكلةلدراسةالفدسإلىوارسالهاالمجلساعضاء

ا)172(.كاعوبعدوالبطريركالحامامذالمجلىإلى

ومابلت8091صنةابريلمن6فىالقدسإلىالبعثةهذهوصلتوقد

وصلحتىماطلهاولكنهمحهالتفاوضوحاولت،القدصمتصرف

ااتفاوضأيضاهووحاود.8091)كا\(صنةابريلمنا.فى)مثاضا(

القدسفىالموجودالفبطىالوفدمعالاجتماعمنهطلبالمتصرفولكنمعه

إلىويصلوامثمؤالطرفينبينالمداولاتتكونحتىادثكلةهذهلبحث

.)"17(النزاعلهذانتيجة

فىزارؤوالمطرانالوفدوأن،المطرانزار)متاشا(أنمنوبالرغم

مجضرعتجالمانهإلا3عالتالىاليومفىاتفاوضعلمعهواتفقواالتالىاليوم

لمأكمالوفدوذكرالموعد.ذلكفىزاروهمدالفناصلنجحضيأنكذبا

ىأتجرلموبااتالى،الفدسفىوبقاثهبفاثهمطبلةيرهمولميروهوايمر

ومدممصرإلى+عادالمثكلةالرفدتدارسانوبحد.الطرفينبينمفاوضات

.والبطريركالعاماسالمجلىإلىالثأملتفريره

+!+!+

-172

Vr%-

-171

66

ائايخةالة8091تمايوعددالجبالرابطة

8091شةوالبريركالحاما!لىا!ل!إلىالقبىالوفدمنمرفىعيرنقر
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و!نوفل!طينالقدصفىالقبطيةالأملاككلالتقريرهذاشلوقد

وحساسيته.لأمميتهيؤتقرق.الوهدعليهركرالذىالسلطانديرضمها

تفثتعندماانهفذكرالديرمث!كلةتطوراتالتقريراستعرضفقدلذلك

سوىفيهيبقولمالدير-الأمباطأخلى1838سنةالقدصفىالكوليرا

فيواحدراهبسوىذلكبعداحدالأقباطمنيعدولمالاثيوبيين

له.الأمباطلملكيةو6لباتالحراسته

الأمباطأخذالمصرىوللمطرانالديرفىالاثيوبيينلمثمانجاتونتيجة

غرفةصوىالديرفىلهميبقلمبالتالىالديروكنيستىهنأىفىالصلاةيتجنبرن

الأبوابمفاتيحوملكيةالقيامةكنيةعبرالدير-إلىالمروروحقالقبطىالراهب

*.-.()175إل!االموعذ

النزميةالجهةفىللاثيوبيينبابفغ)مثماشا(سعىنتيجةوكأنت

وهن.الأخيرةالخيةالارادصدورمنبالرغميسعىومازالالديرمن

عدؤعرضتومشاشاالقبمالوفدبينالمفاوضاتفىالمتصرفوساطةخلال

الساحمع.هوكماالوضععرضالمتصرفأنماالمشكلةلهذهحلول

باسنخدامكديدهمنوبالرغم،الكنشتيناحدىفىبالصلاةللأثيوبيين

يقبه.لمالقبطىالوفدأنإلاهذالتنفيذالقوة

منصادرايكونانفيهاشترطسلمياحلاالوفدعرضواخيرا

فىم024قدرهاماحةالأثيوبيونيأخذانوهوالوفدلامنالمتصرف

ذلك.ماعدأيتركواوكنيمةفهايبنواأنولهم،الغربيةالبحريةيةالزاو

بالقدصرالمصرىالمطرانعرضهقدهوماكانالعرضهذاأنيلاحظو

الحلهذاالاثيربيونرفضفقدحالأىوعلى،البطريركعلىقبلمن

.والمالالملكلاالمقدصةوالمحلاتالبركةيريدونا!مبحجة

8091ضةوالبطريركالحامالمحلىالمجل!إلىالقطىارفدمنمرفرعتقريرا-75
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منازلمنمنزلوأخذالديرتركفىيتثلآخرحلارفضواكذلك

غرضهممادامالكناشأحدفىبالصلاةلهمالماحمعفيهللاقامةالوقف

البركة.

عل!يصدقأنشرطعلىالمثكلةلهذهثالثاحلاالوفدوعرض

حقمعم!24.2الأثيربيونيأخذأنوهو،والعامالملىوالمجلسيركالطر

وفىالمصرىالمطرانوسلطةأمرتحتالديركناشأحدىفىالصلاة

الأثيوبيينأنإلاالجميعأرضىالحلهذاأنومع.مجددهاالتىالأوقات

.()176ايضارضوه

لصالحالقبطىالوفدمعالتفاوضالانجليزىالقنصلوحاول

بدورهليخابرالآصتانةفىالانجليزىالفيرخابربأنهفأخبرهم،الأثيوبيين

الديرفىالاثيوبيينيبقىلكىيركالبطرعلىليولربمصرانجلتراقنصل

متصرفحاولالذىالحلهو-وهذاالكنيسةفىالصلاةحقكلنحهم

القبمالوفدكررفقدوبالفعلالقبطى-الوفدورفضه،فرضهالقدس

سيحررونالأثيوبيينبأنلهذكرالانجليزىالقنصلأنمنبالرغمرفضه

والمرورالملكيةبأنيقرونولثىءذلكبعدلايطالبوابأنوثيقةأنفسهمعلى

للائاط.يبقان

منلأنوأمضاءتهملكتابهملاقيمةبأنهذلكعلىالوفداعترضوقد

يتراجعأنعليهلايبعذفقطينثمهرمنصدرتالتىالنيةالارادةيقاوم

الحاجة.عنبتاتاأوينكرهاتعهداتهعن

المثكلةلهذهمنهالمقدهةحلولالثلاثةالقنصللهذاالوفدشرحوقد

ووعدعظيما،تساهلافيهيرىأنهللوفدوأكدالأخيربالحلرضاهفأبدى

الابقةالوثبةا-76
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أصرواالأثيوبيينولكن،بوعدهالقنصلبروفحلاالمتصرفلدىبتأييده

توية.كلرفضعلى

يأخذواأنإيطالياقضلترجمان-بوا!ةالأثيوبيينعرضواخيرا

ويتركوابالكنيسةيوصلوهوأنالديرومحرىقبلىالواقعالديرمنمسئا

الباقى.

وأمرحذلكالوفدرفضومدكلهالديريملكواأنهذامعنىوكان

بأبلهميفتحوالكنيسةمجوار2م024ماحةالأثيوبيونيأخذأنبدوره

بيدمفتاحهيبقىأنعلىالكنيسةهذهامامالموجوالدهليزعلىخاص

علىوالقناصلالطواثفوبطاركةالمتصرف.الجمغوافقومد.المطران

ولكن.للسلطانارسلهاالتىبرقياتهفىبذلكالمتصرفوصرح،الحلهذا

الأمر،فىيتأنقبل(إمنليكرأىأخذمنلهلابدأنهادععى)ماشا(

أثيوبيا.إلىوآخرالآصتانةإلىوفداأرسلانهوزعم

لأنالمثكلةهذهحللايحبذ)مثاصا(بأنتقريرهفىالوفدحملومد

الأوروبية،والدولالمالىالابلدىوالضيافةاسباحةحقيسلبهذلك

المكلةلهذهممقولحلأىلايأبى()منليكبأنأعتقادهعنالوفدواعرب

العالىبالاببالاتصالاللجنةوأوصت،لهالاحل)مثاسا(يعتبرهاالتى

حق،غيرعلالعنادعلىواصرارهمالأثيوبييئنيةبؤال!لطانلاقناع

يفضوينتهىالزاعأنلاشدأباباواديسبالآصتانةالحقاثقهذهتبيتومتى

177().

إلىوصلاذ،أثيوبياالىأرسلهالذىالوفد)مثاصا(لحقوقد

الأتجاطرجالمنأحدمقابلةيثأولم،يلابرصهراواخرفىالاسكندرية

الابقةالوثبقة*1-
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يةالأسكندرعنبالرحيلأسرعبل،السلطانديرسألةلتسويةمصرفى

الذىالمصرىالوفدرجالأحدإليهأرسلالبطريركأنعلمعندمابلدهإلى

هذافىمعهواتاحثيةبالاصكندرلمقابلتهقبلمنالقدسإلىأرسل

نظرهوجهةمنوتطورا!االمث!كلةليعرضأئيوبياإلىرحلفوجدهالموضوع

)منليك()178(.على

التىللمساعىنتيجة،العنبمانىالسلطانأصدرفقدحالأىوعلى

جزءباعطاءالأقباطمنالمقدمالأبتراحبأعتمادسيةارادةمصر،بذلتها

واعتار،خاضحكني!ةفيهليبنواللاثيوبيين2م024مساحتهالديرهذامن

الأبد)97؟(.إلىالمتقلفىنزاعلكل!أئيةحاسمةالارادةهذا

نجدالقدسإلىذهبالذىالمصرىالوفدتقريرحللنالوأنناوالواقع

واخلائهم1837سنةفىالكوليراانتثارمنذللديرالأقباطأهمالبببأنه

ولم.احتلالهعلالأثيوبيونتثجعواحدقبطىصوىفيهيبرنولمللدير

منبمجموعةيزودوهأنهثيولينالأمناخلاثهبعدحتىالأمباطيفكر

أطماعمنزادممافقطواحدقبطىراهبهناكظلبلالأمباطالرهبان

وصاعدهمللديراحتلالهمعلىالرسيةالصفةلأضفاءوصموافيهالأثيوبخيين

ماعيم.نجاحونبسلبيتهمالأقباط

وذلكىعiاباشمرارتحمحلمذلكبعدأثيوبياأحوالأنعلى

مرضبشبالإداتابتالتىالداخليةوالاضطراباتالظروفبشبب

ثمطايتد()والامصراطورهالرؤوسبينالصراعوبداية(منليك)الامبراطور

8091/(92/سرفى178-

،-()اددالقطيماا!لة،8091صةمايو8(12)الة(16،)15عدد:الويخقمجلة917-

8091صةيرية6(2)ات
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روديوإرتقاهبعدإلاذهاالأحوالتستقرولم،البعضبعضهمبينذلكبعد

البلاد.فىاللطةإلىتفرىوالراس

حكممناباقيةالقرةفىالسلطانديرفىللأوضاعبالن!بةأما

وذلكمبلمنمجدثكانمماسىءفيهايحدثلمفأنه(منليك)الامبراطور

إلىالأثيوبيونيعدولمالأحوالفهدأتالمثكلةمجركيعدلم)مثاثا(لأن

علىعامينمروربعدأنهوالدليل،ذلكمنشيئانمعنعدفلمثوارتها

بتعميرالآمباطمام0191عنةفىأىالقدسإلىالمصرىالوفدإرسال

نمعلمالقدسبلديةمنرخصةبموجبالديرفىالأثيوبيينغرفبعض

.)018(ثيوبيينالأعندصدىلها

.!+!+

:-الديربمليهةتفرىزوديعووالراسمطالبة

وظوال(منليك)الامبراطورحكمأواخرفىأثيوبياالاضطراباتسادت

بأنللاخيرالظروفتسغلموبذلكياصوالدج)ا..لابراطورحكمفترة

المساعىت!تأنفلموبالتالىالقدسقينالموجوللاثيوبييناهتما.مهيوجه

إلىهذا(.منليك)الأمبراطورسلفه!دفىالأثيوبيونبهايقومكانالتى

111،سنةالأولىالعالميةالحرب،وهوفشوبدولىخارجىعاملجانب

فىالمصرىالمطرانالتركيةاللطاتنفتوقد.الحلفاءضدالحربودخول

احتلالأثناءوفى.المدينةهذههنالأخرىالطواثفبطاركهمعالقدس

9191ديسمبرصنةفىبالمدينةالأقباطمطرانيةوكيلقاملفلطينبريطانيا

مؤرخهالقدسبلديةمنرخصهبموجبالديرفىوباصلاحترميمبعلمية

991صالابقالمرجع:رزقدقرى018-
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هذافىيسمعولمللدير.الأتجاطبملكيةصراحةأقرت13/12/9191

حكامهمأومنالديرفىالموجودينالأثيولينمنصواءاعتراضعنالومت

.(181)أثيوبيافى

أرصلت،بياأثوزوديتوفىللامبراطورهالأوضاعاستقرتانوبمجرد

محهيحمزامصرإلى2191سةفىجيبوتىفىأثيوبيامنصزابرباسةوفدا

هذامولنافهمنرجوالمرقيةالدةأمام"نحنفيهتقولللبطريركخطابا

لناوثبتالمحاكمأمامدخلناإذاولكنالقفعاءامامدخولنامنخوفا

.(SATالأعداء")عليايضحكووبينكمبيننااتراقايحدث!ذااولكم

يص!حإلاأنهللأتجاطيحصرملكالديرأنردهفىبركالبطرلهاواوضح

هىواحدهلأمابنانلأكهماالواءعلوالاثيوبيينللأتجاطالابيفغان

(.l)83يةالاصكندركنية

الحاطىءالمفهوبممدىيركالطروردالأمبراطورهرصالةمنيلاحظو

الأنجاطوأنملكهمالديرأنهنالأثيريينمندالزهنبمرورتكونالذى

المنتعبون.هم

هذالحطأوتوضيحهاثمكلةلتطوراتالبطريركصارحمنوبالرغم

اثكلة.لهذهو!احلاعرضايضانانهالأعتتاد

صلمحيث،)"18(القدراإلىالجديدالأثيوبىالوفدهذاصافرولقد

الهدايا،بمضمعالمدينةهذ،فىالأنجليزمطرانإلىالأمبراطوؤهنخطابا

-181

-182

-183

-18،
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أملاكوردالمثكلةهذهفحصفىالتوسطمنهالأمبراطورهطلبتوقد

القدسمطرانإلى()تاوسأثيويامطرانأرصلكما،إليمالأثيوبيين

أخذفقدلذلك.المثكلةهذة!وفىالمىيرجوهرقيقاكتابأالمصرى

الأقبأطلملكيةوالمؤيدةبالديرالخاصةالوثاثرنترصبالقدسالمصرىالمطران

يطلعلكىوالفرنيةيةالانجليزاللغةإلىوالمربيةالتركيةاللغتهبمنله

الوفدورئي!المدينةلهذهالانجليز!والمطرانالانجليزفالقدسحاك!علها

.()185بىثيوالأ

+!+!+

I)الاثيوبيينيرضايركالطراتراحانعلى Al)،محاولانمانكما

علىوالدليل،بنتجةتأتاومطرا!مالقدسفىيةالانجليزاللطاتمع

شةينايرفىمصرإلى()الانجامتاوسمجىءأسبابهـبينأنذلك

الوفدارسالعلىيمضااق،ديراللطانشكلةكانت(،)2391187

فذإليامجضراأنهمع،يباتقرينوخهرعامسرىمصرإلىالأثيوبى

.2091سنةفىالابقةزيارته

للطرفينمرضىحلإلىالرصولفىأيضاهوتلفقدحالأ!وعلى

.()188الثكلةهذهبخصوص

تفرلى)الراسالقاهرةإلىجاء،291سنةأىالتالىالعاموفى

يركبطرعنداليونانىطبيبهتوسطحيثزارالقدسأنبعد(ماكونين

2291مصرق185- / /r a

02.صالابقالمرجعرز-:دجمرلى186-

/15/11623سرق187-

6هـالقدسقاغطااملاك:عرضفلولاؤسجرج!9،18- t
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غرفةعنمنهتنازلعلىالحصولفىالمقدصةالمدينةفىالارئوزكىالروم

اعطائهمقابلفىالسلطانديرأصفلمنهام!ميقع()مارابراهيمديرتحت

هذامافعلهاثارومد.أثيوبيافىأملاكوبعضالذهبمنمقدارا

هذهمبعمنهوطلبواالقدسحاكمعندعليهفاحتجواطائفتهيرركالطر

591سنةفبرايرففىحالأىوعلى)918(.يدو!ايرالتىالهبة yأبلغ

.)091(الصفقةهذهعنعدلأنهفلسطينحاكمالبطريرك

الذىالجزءيصلممرإيجادهومنهاالأثيوبىالعهدولىغرضوكان

الثرقية،الشرقيةالجهةفىبابلهمفبححيث)مشاشا(أيامعليهحصلوا

ديرفىالنىالغرفةهذهيقظرعنوذلك)القياهة(المقدسةوبألمنطقة

السلطانديرمنطقةكلعلىللاستيلاءالصفقةهذهوكانت.()مارابراهيم

.)191(

فىالبطريركفاتحالقاهرةإلىماكونين(تفرى)الراسعادوعندما

حضورإلافىلايناقث!الموضوعهذاالأخيرأنلهفذكراللطانديرموضوع

دعافقدولذلك(.العامالملى)المجلىمصرفىالقبطىالشعبممثلى

مايو4فىالجلسةهذه()تفرىوحضرالانعقادإلطالمجلسهذايركالبطر

)الأثيوبيةالكنيستيناتحادأنفاذكركلمةالقىحيث،2491صنة

منبالرغم،الأثيوبيةالكنيةبهوتتمكالعرىوثيقاتحادهو(والمصرية

إلىالأتحادهذادواموتمنىبيهما،للتفريقدائماتمملكانتالتىالعوامل

اللطانديرمألةالعلامةهذهيعترضأنضاءقدالقدرأنذكرثم.الأبد

-918

-191
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02.صالابقالرجع:يمرىصنةماير13القطم

02اصالابقالمرجع:رزقديمترى

مايو9)37(يةبالاعدريةالمركزالقيةالاخلاعىجمحيةلرة،5/4"13/191المقطم
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قدالأثيوبيينأنواوضح.الأقباطعليهوأستولىالأثيوبيينملكهوالذى

ح!مهايبفىبنفسهجاءوأنهالمألةهذهلحسمشتىبوسائلومرارتسعوا

وباتفاقبالحسنىالمثكلةهذهتحسمااذاأنهذكرثم.نهائيا

يصدرالذمم!الحكمكاننمهما،الختصةالمحاكمعلىعرضتثم،الطرفين

يولرأنيخشىفإنهالأثيوبيينأولمصلحةالأقباطلمصلحةكانسواءفيها

ثم،القطيعةإلىيؤدىوقدالكنيتينبينالملاقاتفىسيثاتأثيراذلك

المقدسللاتحادصوناالمسألةهذهفىاليوميبتأنالمجلسمنبالحاحطلب

هذاعلىأثيوبياتحصللمإذابالانفصال!ديدأنهأى.الكنيستينبين

الدير.

بهفرحبالملىالمجلس،وكماتكلمكلمتهمن(تفرىالراس)انتهىانبعدو

قرنا.عتنرعنةمدلىعلىالكنيتينبينالعلاقاتاستعرضثممعهوبمن

بلدهميتركونكانواالذينالمطارنةمنأبناءهاالمصريةالكنيةقدمت

للربحلاطلباوأخلاصأمأنةبكللعهاورعايةأثيولالصالحالحياةمدى

علىفيهايخنزلونواديرتهاكناثسهافىأثيوبياأبناءتقبلكانتكما،المادى

تقومالمصريةالكنيحةوظلت.بلادهمإلىيعودواحتىوالسعةالرحب

هووهذا،الماضيةالعصورخلالصادفتهاالتىالمحنمنبالركمبذلك

بعقيدتهم.ويتمكونولاثهمفىيترونالأئيوبيينجعلالذىالسبب

مثلفيهامامجدثكئيراالواحدةالعاثلةفإنخلافهناككانإذاوأنه

هذا.

ماكؤل!-()تفرىتهديدعليردالملىالمجلسوكيلأنوواضح

بقطعها.يهدد.خخصمنأكبرهىالكني!تينبينالعلاقةوأنبالانفصال

للأقباطبملكيتهفأكداللطانبديرالخاصةالمثكلةإلىذلكبعدانتقلثم

لصالحهمتصدركانتاقالمحاكموبقراراتوالؤلاثقبألحججوأثبتها
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الكنيةتامحتفقدذلكومعالعديدةالأئيوبيينماعىفلوتتركد

محا.والأقباطللاثبربيينئانجةالديروقنيتيةالصر

بي!توالاأخرفتهيلاتلأجراءمجلهأستعدادالمجلموكياوأبدف

المطلفئفالأقباطحه!معتتعارضلاأ-تسطمصصسف(تنمرف)وجودبمناسبة

ية.ا،سكندر1اممنيةتبعض+استمرا!أرريرح!ذأكامنكية

دراسةإلىتحتاجبلواحديومفىحلهالايمكنالمسألةهذهأنغير

مننثقحلإلىالوصولالكنضهورئلاثةهنأكزي!تغرققدوفحص

للفريقين.مرضياسيكونأنهالآن

يأسفوأنهاليومفيايبتأنيودأنه(ماكونين)تفرىواوضح

الكمنيتين.لوحدةصونالحسمهاطلبهيكررفهولذابامهتم-ضبهلأن

السلطانديرلأنذلكمخقيقعنعجزهعنالمجلسوكيلوأعرب

الكنيسةفىالدينرجالكباراستثارةفيجبثمومنحميعاالأقباطيخص

كانوانللمثكلةحلأحسنإلىللوصولوذلكالأقباطأعيانوكبار

راحةقلو3صميممنيودونالدينورجالالبطريركأنعنلهأعرب

يرضىحلإلىللتوصلجديةمساععتبذلوأنهالأثيوبييناخوا!م

)291(.يقينالفر

الموضوعهذافىنصرامجققأنيدير(مكونين)تفرىأنجدأوواضح

-علىبالانفصالالتهديديقطرعنالمباشربضغطهممرفىوجودهصتغلا

الوحيدالأثيوبىالثخصكاناذ.العامالملىوأعضاءالمجلسالبطريرك

.الموضوبعهذافىرسمياليتكلممصرإلىيأتىهذامنصبهلهالذى

4/5/(291فىماكؤ!!تفرلى3ءالرأحضرهااقىالعامالمحلىالمجلىجلها-39
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حينفىعل!الحصولفىينجحأنفىهورغبتهذلكوراءالدافعكانوربما

تأييدهذاوفىقبلمن(الانبامباوسو)زوديغالامبراطورة)قبلمنفضلت

فىوالمتثللهالمناوىءالمحاظالجناحضدصراعهفىالمتحررولجناحهلهكبير

ولاصلاحاته.،وغيرهماوالمطرانالامبراطوره

+!+!+

:-للاثيوبيينالديرعنالتنازلالقبطىالشعبرفض

فعلردرسميا،الديرعلىبألأستيلاءأثيوبياعهدولىلطلبوكان

الصحففىونسرتأرسلتفقدمصر.فىالقبطىالعامالرأىفىكبير

وكانت.هذهتفرىمحاولةعلىالأحتجاجرسانلمنالعديدبمصرالم!يحيهة

وكلها،والماديةالثقافيةالقبطىالثمصبفئاتجميعمنالرساثلهذه

الفطيةالخيريةالجمعياتمنالعديدأنبلt(.1)3المحاولةهذهتستنكر

الثعبحفوقفىكانأىمنيفعأنيمكنتفريطأىعلىبث!دةاحتجت

بهواقسكعليهالمحافظةمجبمفدساتراثتعتبرالتىالفدسفىوأملاكة

النفوسضعافتغرىقدالىالمغرياتكانتومه!االتضحيةكانتمهما

الأقاطحقوقلأقرارالقانونيةالإجراءاتإتخاذإلىودعت.التفريطعلى

فيهالمتنازعالجزءيتسلموأنالمستفبلفىنزاعأىلاتفبلحاسمةبصفة

دهدئةبالحالةبيانباصداروطالبوابهالانتفاعيمكنتعميراوتعميرهالديرمن

.?\(t)الأثماعاتمنمايدورعلىللائةةالائرالخواطر

الملىالمجلسعقد،الفبطىالعبمنالجارفالأحتجاجهذاوأمام

وحضرهاالمجلسرئيسنائببرياسة2491سنةيونيه24فىجل!ةال!ام

?N r_7391/،2/ممرفى،

291،/23/52491،0،26/7/مصرفى ،2 ، 6/2491 / r
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المجتمعونوقرر.السلطانديرشكلةفىللنظروذلكالمجلسوأعضاءوكيل

إلهايدعىالقبطيةالطاثفةمنعموميةجمعيةعقدالبطريركعلىيقترحواأن

الفرعبةالمليةوالمجالسالعامالملىاجملسوأعضاءوالأعاقفةالمطارنةجميع

البطريركيةالدارفىالعموميةالجمعيةهذهتجتمعأنأيضاوقرر،الأخرى

هذأفىرأانهالابداءصباحاالعاضرةالساعة2491س!نةأعاسطسأولفى

هذايرأسوالأعضاءنصفحضرإذاصحيحااجتماعهايكونو،الثأن

أاحدنحائيلبكيواقيمومقررهيةالأصكندرمطرانالأنبايؤانسالأجتماع

هذاقوارهتناولتبرميةالمجلسارسلومد)091(،العامالملىالمجلساعضاء

هذهعنيصدرالذىالقراربأنوذكرت(ماكونين)تفرىإلى

)691(.الجمغسيتبعهالعموميةالجمعية

+!+!.

الدارقعقدالقاهرةففىممر،أنحاءفىالمقررهذأتنفيذاجراءاتبدأتو

وذلك،الفرعىالملىالمجلسعاماجتماع17/7فىيركيةالبطر

هذاقىتمضدوبالمعل،النهاثىالأجتماعمجضرونأفرادعثرةلانتخاب

)791(.السرىبالاقتراعوذلكأفرادغرةانتخابالأجتماع

منمندوبينأربمةانتخابفىالفرعيةالمليةأنجالىباقىأخذتوقد

هؤلاءفيهينتخبالذىالأجتماعوكان.فرعىملىمجلسبهاجهةكل

الديرملكيةفىالأمباطبحقوواالتاماقسكفيهالمجتمعونيقررالمندوبون

-591

-691

-791

VA

23/6/،291بتاريخالعامالمحلىالمجلىجلة

9/7mi/فىممر

7/،17291/فى!ر
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هذاعلىالأنتخابوكانالأحوالمنحالبأىفهاالتفريطوعدم

.()791المبدأ

لكلالممثلةالعموهيةالجمعيةاجتمعت2491سنةأضعطساولون

وتطوراكاالمشكلةالعموميةالجميةمقررلهموشرح.الارثوذكسمصراتباط

ماكؤلين(تفرى)والراسالعامالملىالمجلع!بينجرتالتىوالمفاوضات

العهديدهذاالجمحيةمقرروفسرالدير.علىمجصللماذابالانفصالوكديده

اتحادعلىالمحاظةفىاثيوبيارجالمنالأحتياطشدةبهيقصدبأنه

علالتنازعومسألةهذاالأتحادبينمطلقاارتباطلايوجدلأئهالكنيتين

الاحتجاجتيارحدةتخفيففىمنهعصاولةهذاوكانالدير)991(.ملكه

لىاالمجلعىإلىالمرصلةالأمباطرساثلانلدرجةهذه()تفرىرندبةضد

الدير.علىالحفاظسبيلفىالعلاقةبهذهتضحىالعام

المنتظرالقرارتتميلأنهذاتفسيرهمنالجمحيةمقررقضدفقدكذلك

فىالأثيوبيينرنجةتفكيرهامنوتزيلالاعتدالإلىالجمعيةمناتخاذها

عنوبحيدةالأمكانبقدرموضوعيةالقراراتهذهتكونحتىالأنفصال

.والحماعرالتثنج

مقررهاتقريرساعبعدالعموميةالجمعيةمررتفقدحالاىع-وعلى

اقك:اولا:آتماهو،الأقتراحاتمنمدموفياذلكفىملباوالمنامة

للروابطبالظرأنه:ثانياالدير.ملكيةفىالثابتالارثوذكعرالأمباطمجق

الملىالمجلسبينمفاوضاتفىالدخولمنلاماخالكنيستينبينالدينية

وبينحنا(باشاومرقس،المطيحىباشا)فوزىمنكلإليهمنضماالحام

وذلكالمفاوضاتهذهباجراءمفوفتكونالأثيوبيةالحكومةتعينهالجنها

،291ضةاغطىأولفىابضهمصرقالتطهللطاثنةالعمويةالجميةجلة99؟-
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انبحدكتابيةبمذكراتالمفاوسغتكون:مالثا.الملكيةبحقمساسبدون

المفاوضاتنتيجةتعرض:رابعا.بالكابةمحددةطلباكمالأئيوبيونيقدم

القرارهذايبلغ:خاما.فهاللبتالحموميةالجمعيةهذ.علىكانتمهما

القراراتهذهصدرتأنوبمد.أثيوبياعهدولىماكونينتفرىللراس

صنةأكطىrفىالقراراتهذهيركابطراعتمدومدالجلحةانفضت

2491(.)2

)تفرلىبعثخىالترارهذاصدورعلىايامثلاثةتمضىتكدولم

اتىالحمويةالجمعيةبقراراتبحلمهفياذكرببرميةيىبارمنماكؤلين(

يدتحتالذلىالجزءبأنيقرحلذلككتابةالمقترحاتعرضتطلب

أما،لهميقىالأثيرلينيدتحتالذىوالجزءلهمملكايظلالأمباط

يبقىوللأثيرلهتوالثانيةللمطأحداهماتعطىالآنالموجودتانالكنيان

.)102(الممرحرأ

بأنقانلاهذه()تفرىبرميةعلىالحمويةالجميةسكرتيرأجابومد

اللطانديرفىللامباطالثابتالملكيةبحقاقكمررتالحمويةالجمعية

حكومةتعي!ارسميةولجنةالعاماسالمجلىبينمفاوضاتتجرىانعلى

تلغرافعلىنجناء،كتابةتحددونهاالتىالأثيوبيينطلباتضأنقأثيوبيا

اتمقدماللجةتعيينالآنلكمصأرالطباتهذهحددالذىسموكم

العمويةالجميةقراراتصورةاللجنةسكرقيأرسلوتد،ذكرها

2(.)2له

-102

-202

،3/8391/واكصد!1/831/فىانعقدتاتىالحموههالج!يةترارات

161صالفدسفىالأتجاطاملاك:عوضفيوثاؤسجرجى

25/8Mi/فىمصر
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فىأخرىبلادعدةزارمدلمصرزيارتهبعد(ماكؤلين)تفرىوكان

شهرأواخرفىمصرإلىعادهذهزيارتهمنان!تهىأنوبعد.أوروبا

الدير.مألةفىللمفاوضةوذلكالعاماسالمجلىأعضاءوزار،أغطس

أعضاءلهذكر،المكلةهذهلحلتصورهالطرفينمنكلعرضأنوبعد

فوافقالقبطىللمولمرتكونالمفاوضة!ايةبعدالأمرمرجعأنالمجلس

s302(.ذلكعلى()تفركل(

لأخوا!ميتركواأنيقيلونالأتجاطأر:أولأيأتىماعلىالطرفانواتفق

فىالمذكورالديرداخلالآنرهبانهميئغلهاااتىالأماكنبحضالأثيوبيين

بامىعنالأثيويونيتخلىو(حيوانات)الأربعلبهيةالملاصقةالجهة

نأ:ثأنياالأتجاطتصرفتحتلتكونحقبلاالآنيثغلو!ااتىالأماكن

حيوانات()الأربعبهيةعنأيضاالأثيوبيينلأخوا!مالأقبأطيتنازل

بدلالحمومىللممرالمجاورللجزءصوراالأثيوبيونيبنىأنضرطعل

للكي!ةيفتحأن:ثالا.المارةعلىوقوعهيخشالذلىالحديدىالحاجز

بالممرالمخجودالبابمنبداطبهاالخاصالهيكلبجواربابالمذكورة

كيةمنالممتهدالممريكونأن:رابعا.وقالميللكلتجنباالعمومى

يكونوأنوحدهمالأقباطكلماصرابالقدسالأتجاطيركيةبطرإلىالقيامة

البابمنالملطانبديرلهمالخصصالجزءفىالأثيربيينوخروجدخوط

الأثيوبيونيمترف:خاهـصا.5091سنةقبلمنفتحهمنتمكنواالذنن

منحتالتىابنهيلاتاهذهوأنكلهللديرالأتجاطبملكيةصراحة

المصرية.للكنيةتبعي!غكلينمتمربقواطالماتبقىللأثيوبيين

قي،منالديرداخلالمقيمينالأثيوبيينالرهانراحةيادةولز:سادما

المصرىالوفدقدرهاالتىوهىالقديمةبأكواخهمادئغولةالقطعةلهمتمطى

6،291،/سثمص302- / A
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هترثلعماثةالآنجعلتفقد،منراواربحونبمائتين8099صنةذهبالذى

بعدالمفعولماريةالجديدةالأتفاقيةهذهوتصبع)تفرى(.طلبعلبناء

القطىالمولمرعلىتحرضثمالأمباطالمفاوضينوالأعضاء()تفرىتوتيع

فىايجلوترصلنافذةتصيرعلنهاوافقفإذافيهاللنظريدعىالذى

)،02(.معروفةتكونحتىفلعطينحكومةجلات

تصديقلحينعليهاتوميعهواجليوتعلم(ماكونين)تفرىأنعلى

إلىالأمباطالمفاوضونالأعضاءوقصد.علجازوديت!)الأمبراطورة

أهليوبيالمطرانخطابأفكتبعإ.الموضرعفىماتملعرضبحلوانيركالطر

.)502(بهعلمعلىيكونحتىماتمبخلاصةأباباأديسفى

عنهرضاهلعدمالأتفاقعلىيوقعلمماكؤلين()تفرىأنوالوامع

تقابلالذىفهمىباشاقلينىرأسهموعلىلهالموالينالأمباطببعضوأتصل

فىوخاطبهوفادت()تفرىواكرم!االأثنانكانعدمايسبارفىمعه

خصيصاسيعوبأنهعلهفعرضالمتاعبمنمالاماهلهوضكىالديرمثكلة

.الراسثكرهالطرفينيرضحلإيجادفىاخوانهلدىليسعىممرإلى

ادنلسوكيلمنتلغرافجاءهيةالأصكندرإلىباشما()ملينىعودةوبمجرد

ماكمنلين(و)تفرىالأقباطبينالمفاوضاتبانقطاعفيهي!نبثهالعامالملى

باشا()ملينىفأرسلالموضوعهذافىال!عىويرجوهحلإلىالوصولوعدم

حضورهكانإذافمايسألهيتفاوضالقاهرةفىوكانتفرى()الرأسإلى

لدىوسعىجاءوبالفعل.العاجلالحضوربضرورةفأجابهيجدىللقاهرة

نوعيةماهيةيوضحولملأقناعهم-الماعىأنواعبكلذكر--كاأخوانه

-02"

-502

82

26/82491/ممر

27/82591/مصرفى

http://kotob.has.it



بلففطللأتجاطمصلحةفيهليساثوبيااسترضاءبأن-المساعىهذه

)602(.ولحكومتهأبعالمصرىللشحب

غيرتفرى()الرأسبأنوأبلغهمالعامالىبألمجلساتصلفقدوبالفعل

الأنفصال.نيهلهليس)تفرى(بأنلهموأوضحالأتفاقفذاهستريح

سفرونحباتساهلمنأبداؤهيمكنفماالبحثجرىفقدلذلك

فقدذلكوعل.رحيلهقي!اثيةبصورةالأتفاقوأمرارهراضيا()تفرى

وبعد.جديدمنالمفاوضةلاستئنافباشا(فهمى)قلينىيعودأنرؤى

الأثيوبيين،معالأمباطيت!اهلأنعلىالأمرأنتهىطويلةمناقشات

يقطنهاالتىالأرضكذلكبينهماالديرفىالكاثنةالفضاءالأرضبمناصفة

ونح!تصايضامناصفةتكونالديرأماكنمعظمتشملوهىالانالأثيوبيون

لهذاارتياحه()تفرىوأبدى.(حيواناتالأربع)بكنيسةالأثيوبيون

فىالضفعنالأثيوبيينحصةتزادأنفى-حاولكانوانالأتفاق

الأتجاطجمعيةت!ليمصعوبةالمفاوضونلهفأظهربالديرالفضاءالأرض

هذهأعضاءمنيرجوإنهفقال.بذلكالأمرعلهاسيعرضاتىالعمومية

عليهميضونفلابهمتمصكهموضدةلهمالأثيوبيينمحبةيقدرواأنالجمعية

فىصاسعةأراضىالبطريركيةالداريمنحأنمستعدوأنهارتباطايزيدهمبما

تلزممأعدةكلتقديممع.المثمرةالخصبةالاراضاحسنمن1هليوبيا

برمتمالأتفاقعرضيجبانهثانيةالمفاوضونوأكد.الدوامعلالأمباط

.)702(المموميةالأقباطجمعيةعلى

هذهفىياتقرالديرنصفأخذعلوافق)تفرى(أنويلاحظ

ياضهأنالمعروفهناذالديرهنماتبقىيأخذأخرىمرحلةوفىالمرحلة

-602

-702
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وهكذامنهفجزأمتحيلاهذاكانواذاكلهالديربأخذالعرضأولاهى

بالكامل.مايريدهعلىيحصلحتى

وهوالجديدالمكبهذاعلىمجصلأنماكؤلين()تفرىحاولولقد

هذافىمجققهنجاحأوليعتبربذلكوهوأثيوبياإلىبهويذهبممرفى

تدعيمذاتهحدفىوهذامقهمنفهافشلطويلةصراعترةبعدالموضوع

أثيوبيا.فىوالدينيةالشيسيةالناحيتينفىلمركزه

نسةخلالفىالعموميةالجمعيةموافقةعلىيحصلأنحاولفقدلذلك

ذلكأنولماعلمجلسممتها.ومحضرمصرفىقضاءهايستطيعفقطأيام

تصديقينتطرلكىرجالهأحدوعينالفراختارطويلةمدةيستدعى

وترصلهحكومتهعليهلتصدقإليهومحملهالنهائىالقرارعلىالمموميةالجممية

بلادهإلىعائداممركأدرفقدذلكوعلىمصر.فىالبطريركيةالدارإلى

.)802(المثكلةهذهحلمنالتامصرورهمعلنا

+!+!+

البطريركيةالدارفىاجتمع2491سنةسبتمبرمنالخامسصباحوفى

المشكلةلدراسةوذلكالطائفةيمئلونالذينالأقباطالمندوبينمنجمهور

إلىلأبلاغهالنهائىالقرارواصدأرالخاصثيوبىالأالمصرىتفاقالأ

الجلسةحضروقد،لانتظابىهمصرفىبقىالذىالأثيوبيةالحكومةمندوب

الجلسةهذهأنعلى.العامالملىالمجلسواعضاء(فهمىباثا)قلينىومعه

أكتوبرشهرمن31إلىوذلكلعقدهاالقانؤلىالعددحضورلعدمتأجلتقد

ارصالتكراربعدالمندوبينمنيحضرهاعددأئمنتمقدأنعلىالقادم

بهقامالذىالثرحخلاصةتطبعأناقرحالجلسةهذهوفى.إليهمالدعوه

يعهاوتؤرالمفاوضةبهمادارتخلاصةمعأغحطسأولفىالجلسةمقرر

الابقالمصمر80-2
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أعضاءعلىووزعتالمذكرههذهطبعبالفعلتموقد.)902(الجلسةقبل

21(.)أكتوبمآخرفىعقدهاحالالحموميةالجمعية

ض!تالتىجلحتهاللأتجاطالعموميةالجمحيةعقدتأكتوبر31وفى

!ضعدمولأجل.اعضائهابيننثبتالتىالقانويةالاختلافاتنتيجة

وقد.الجمعيةأعضاءأنصرافوقتالآتىالقراركتبنتيجةبلاالأجتماع

ميمادفىالعموميةالجمعيةجلةتعقدبأنيرونالمجتمعينالقرارانفىجاء

كتابةعليهمايتفقيروتقرالمفاوضاتانتهاءبعدالحامالملىالمجلسيحدده

أولفىالمؤرخالعموميةالجمعيةقرارأصاسعلالأثيوبيينالمفاوضينمع

مجلةبخطاباتالجمعيةلأعضاءالدعوةوترسلسنةاغسطس

قبللدراسةالمفاوضاتطرفىبينتمالذىالآتفاقبصورةومرذقةبالبريد

(.YiI)عقدها

سافراذاالعموميةللجمعيةالأخيرةالجلةهذهأثيوبيامندوبيحصرولم

إلىجلغابتأجيلعلمعندماوذلكسبتمبر5فىالمنعقدةالجمحيةجلسةبعد

الهاثىالقرارترسل%نيركيةالطرالدارمنطلبوقداكتوبر.شهرآخر

)صدورهبمجرديدالبريقبطر(تفرى)الراسإلى

إنقسامإلى2491صنةأكتوبر31فىالجمعيةاجتماعثلتسببولقد

المفاوضينبينتصتالبىالمفاوضةاجراءاتتانونيةهدىحولالأمباطبين

أولفىالمنمقدةالعمرميةالجمعيةمراراتعليهومانصت(تفرىو)الراس

-902

-211

%Y l_
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بك)كاملراسهموعلىالأمباطمنمجموعةاخجتفقد،أكطس

تتولىلجنةتعييناشرطالأولىجلستهافىالجمعيةمرارأنفىصدقى(

وعلالأخرىالمجموعةذكرتحينفىذلكمجصلولمبالكتابةالمفاوضة

الجمعيةقرارحبكتابةمدمتالأثيوبيينمطالببأنالمفاوضينرأسها

2واإلىنطرئالوأنناوالواقع.)313(الفريقينبرضاءتمتالمفاوضةوأن

كيرمجموعةهناكهوأنبر،اكتو31جلسةفشلإلىأدىالذىالاحتجاجهذا

المبا!ثرالنضىوالنآثيرالوساطةعلىمامأنهوتعتقدالاتفاقهذاعلىموافقة

)قلينىبهمامالذىوالدورالأقباطالمفاوضينبهئة)تفرى(اج!تماعليجة

علىيقضىوالاثيربيينألاتجاطبينكتابةالتفاوضأما.(فهمىباشا

والرطثلالمذكراتأنكما.المفاوضاتنيجةعلىالنفىوالتأئيرالوصاطة

الحموهيةالجمحيةاعضاءاماممفترحايهاباستكونالطرفينبينالمتبادلة

الطائفةمصلحةأمامهاوتضعالمجاملةعنبميدامرارهاتتخذأنتستطيع

الوضعحقيقةمنالكثيرمججبالأخيرةبصورتهالأتفاقأماوضعالقبطية

قرارمنوالمغزىالحكةينتفىبذلكوعليهبالموافقةللمجتمعينيوحىو

ابختمعونعليهماوافقوهذاالكتابةطريقعنالمفاوضةتكونبأنالجمعية

الابق.قرارهمواصدروا

مدىفيهاوضحتالبطريركإلىتقريراالمفاوضةهيئةاعضاءرفعوقد

كانتوأ!اتفرى()الراسمعمفاوضتهافىاتخذ!االتىالأجراءاتصحة

وأكاالمموميةالجمعيةوضعتهالذىالأساسعلىالكتابةطريقعن

الجمعيةعلىعرضهاومجبالطرفينمصلحةفىأ!اترىنت!يجةعناسفرت

معالمفاوضاتتيحةعرضمجتمالذىلقرارهاتنفيذافالذطرالعمومية

جل!ةفىالحاضرينأنيرالنقرفىوذكر.فهاللبتعلها(تفرى)الراس

13Y-31/01291/سرفى"
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اكلبمالانمرارتصدرانلايمكنهاالهيثةأنعلىاتفقواقدأكتوبر31

اذنفيكونالأعضاءعددربمعددهميتجاوزولمالدعوةتصلهملمالأعضاء

راىفيهيؤخذولمصدرانهعنض!لابأطلاوالقرارقانونىكيرالاجتماع

وانصرافوقوفاالأعضاءكانبيماالشويشوسطفىوتلىالأعضاءكل

)،21(.بعضهم

هناككانتفلوالحقيقةينأف!!المفاوضينتقريرفىماجاءانوالواقع

وبالتالىأكتوب!)31فىاجتماعهافىالجمميةإلىمدموهالكانوامكاتبات

قرارهمأنبخصوصأماذكرهالسابققرارهاتصدرلأنداعهناكماكان

هيئةانيبدوافإنه،المندوبينمنالقائوئىالعدداكتماللحدمباطلاهذا

سنةسبتمبر5فىالابقالعموميةالجمعيةاجتماعفىأنفاكاقدالمفاوضين

المتخذالقراربأنأكتوب!)31إلىاتجماعهااجلتكدمامررتمد2491

منالحاضرينعدديكتمللمولوحتىملزماسيكونالجل!ةهذهفى

معيناعددايحددلمأنهأى،إليهمالدعوةإرصالتكررأنبعدالمندوبين

قانونيا.البخذالقراريكونلكى

واهيةحججهىالمفاوضونعليهااعنمدالتىالحججتكونوبذلك

منالديرضياععلىتفرى()الرأسمعتواطؤهميغطوالكىذكروها

الكبارالدينرجالأحدانذلكعلىوالدليل،الأثيوبيينلصالحالأقباط

يثغلونالأثيوبيينأنأكتوبسأ)31فىالحموميةالجمعيةجلحةفىأعلن

منالحاضرينوحضبعيد،زمنمنفيهمقيمونوأنهمالديرمراكزأهم

الكبرىالمؤامرهتصعحوهكذا.)215(معههالتساهلضرورةعلىالمجت!عين

الأخرقالصفولذهبالديرنصفعلىالأثيوبيونلحصلتمتلوالتى

0112191/قجربدةنثرتهوقدبرك-البرإلىالمفاوضينيةمنالمقدميراتتر،21- / N

/01\291،فىممر215- / T
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الموقفتجمدفقدحالاىوعلى.تماماالديريضيعوبذلكاخرىجولة

)6؟2(.المثكلةهذهلحلتأايةخطوةأىتت!خذولمذلكعلى

بينالعلاقةتأثرتالديرأنبثأنهذاالأتفاقلعدمنتيجةوكان

أثيوبيامطرانرصمتأخيردورنطالمثكلةلهذهكانانهلدرجةالكنيستين

رغتهلتحقيقالديرهذامثكلةاصتغلمدماكؤلين()تفرىاناذالجديد،

علىالصراعحدهولتخميف)217(.لإدهالجنسيةاثيوبىمطرانرسمفى

(تفرىو)الراسزوديتوا)الامبراطورةطلبتهماعلىيركالبطروافقالدير

بالديروترميماتتصايحاتبعملللاثيوبيينيحاتصرمنإليهرصاهافى

المولرةيركالطررصألةعلىوردأ،ذلكأثروعلى.ذلكلهمتموبالفعل

جديدمصرىمطرانرصامةطلببضرورةعليهايلحللابراطورةارسلهالذى

الأبراطورةارسلتفقد،()الانبامتاوسالراحلمنبدلااثيوبيالكنية

)218(.يينالمصرالرهبانمنمصرىمطراناختيارمنهتطلب

لحينالكنيضينبينالأتصالاتتومفإلىأدتيركالطروفاةأنعل

واصاقفةمصرىمطرانتميينتمانتخبوعندماجديدبطريركانتخاب

بينجديدمجدثأوبذلك)921(.أثوبيالكنشةالأثيوبيينمنخمة

الاحتلالزمنجت.)022(اللطانديربخصوص!والاثيوبيينالأقباط

.3591)221(سنةلأثيربياالأيطالى

-216
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مثكلةعلىالعانيةالعالميةوالحربايأثيوبيةالايطاليةالحربأثر

-:3591/4591السلطاندير

لأثيوبياالإيطالىالاحتلالتلتاتىالإرهابيقللاجرأءاتتيجةكان

إلىلاجئينبلادهممنهاربينالأثيوبيينمنالعديدخروجإلىادتأغا

القدسإلىوجاء.)222(وفلسطينمصروالىلبلادهمالمجاورةالبلاد

كبارأومنالمالكةالأصرةمنسوأءالأثيوبىالشعبافرادمنالحديد

.والراهباتوالرهانالدينرجالاو!قاثيربيارجال

المطرانيقداروالاتثجىاعرغاوأفرأدوحاشيتهاالامبراطورةزارتوقد

وقد.والكرمبالحفاوةالقدسفىالمصرىالمطراناستقبلهمحيثالمصرية

الععهديجددوالكىجاءواأكمدولغارجالوكبارالامبراطورةذكرت

تبليغالمطرانمنوطلبوا،الاسكندرئالمرق!ىللكرسىبخضوعهم

فىيةالمصرالمطرانيةرعاياالآنمنأنفهميعدونواكمبذلكالبطريرك

بذلك.المطرانوعدهموقدالقدس

علمانيقاثيوبيةجاليةاكبرالوقتذلكفىبالقدسوكان

بلبذلكيخبرهالبطريركإلىالمطرأنأرسلفقدوبالفعل)223(،ودمنية

النيروز()عيدفىسيزورهالذئالاتثصيجىراحةعلىالحملمنهويطلب

)،22(.الأثيوبيينمنجدأمحبوبلأنهشاكرايحودلكى

-222

-223

3891ضةاغطس92قالمصرى
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ديرشكلةثارةلأداعأىهناكيكنلمأنهسبقممايتضحو

الفترةهذهفىأثيوبيابهامرتالتىالقاسيةالظروفهذهفىال!لطان

الدير.فىاوأثارةهثانجةاىمغمجدثولمالأثيوبيوناستكانضدلذلك

فىكبيراثرلهاكانلأثيوبياالإيطالىالاحتلالفترةأنوالواقع

لهذهنتيجةتولدتمؤمتةوحدةفىالواحدةالكنيسةابناءبرزتاذأالقدس

الدامية.الظروف

يوصىأنمنهيطلبالبطريركإلىهيلاسلاس()الابراطورارصلومد

بأنوذكربل،احتياجا!افىبهاالأثيوبيةالاديرةبماعدةبالقدسمطرانه

.)022(الأديرةهذهمطالبتليةعنشىءفىيتأخزلنالمطرانهذا

الاستيلاءفىالرنجةكانتبلقبلمنمجدثلمالطلبهذاوبالطبع

منالبطريركطلبفقدحالأىوعلى.الاثدةهىالديرعلىالربى

)226(.هذهالامبراطوررغبةومرعاة.تحقينلالقدسفىمطرانه

الديرفىالأثيوبيينالرهبانبينصراعاتالفترةهذهتئهدولم

بأنيخبرهالبطريركإلىارسلالديررئيسأنبل،لهالدينيةياصةوالر

المصريةالاديرةولزيارةمنهللتبرك!رإلىقادمالأثيوبيينأبناثهاحد

مدة()باسيوطالمحرتنديرفىقأمةوبال!يارةالزبهذهلهيأذنيرجوانو

يكلفهالبطريرككانهذااللطانديررثيسانبل.)227(يرمااربعون

.)228(ثيوبيةالأالمالكةالأسرةاعنساءبينالوفاقباعمالبالقام

9291ضةا-طوبة2بتاريخبركالبطرإلىهيلاصلاسىالأمبراطورمن225-

(wv?.)م

ام+9فةهارس24يخبتارالمصرىالقدسمطرانإلىيركالطرمن226-

3891شةاتوت9يخبتاريركابطرإلىاللطانديررئيىمن227-

33791//1تاريخاللطانديررثيىإلىيركالطرمن228-
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بالديرمعينهاصلاحاتتن!فيذفىالأقباطرغب9391سنةيلابروفى

)922(.لهميحاتصرهذامغرقعتفلسطينفىالاتدابحكومةولكن

متنازعالسلطانديرقبالاصلاحالقيامحقوقمادامتبأنهذلكوعللت

فلسطينحكومةستقوملذلكفأنه)الاثيوبيين(أخرىطاثفةمنعليها

موجودةحقوقاىعلىتحاملبدونالاصلاحاتهذهبتنفيذب!نفسها

تؤىقدحقوقأىأوإلىبالديروالمشاركةالمساهمةإلىتؤدىمدأوادعاءات

العامالكرتيرهنموجهةرصالةفىذلكجاءومد.بهامامتهاإلىأخيرا

صتتمرالحكومةبأنأيضالهوذكربمصر.البطريركإلىفلسطينلحكومة

هيلانةالقديةبهةوقبةالعطحلهذاوالأصلاحالمسحعملياتفى

المصرىالمطراقإلىتقدمفسوفالاصلاحاتهذهتكالفتعرفوعندما

يدفعها)023(.لكىالقدسفى

تعرضأنالترميملهذأالأويةاتدابيراتخاذفىشرععندماحدثومد

منعهوحاولوامعهومنلمأعدالحاكم(الأثيوبيين)ويىسيينالمصرالرهبان

حاكمذلكفأثاريسقطأنكادحتىاحدهمودفعبالقوةالديردخولمن

اعطىالترميممأتموبعدللديرالثمالىالبابفكسرالانجليزىالقدس

)231(.للاثباطالجديدالقفلمفتاح

عدماوزلكالأثيوبيينعلىايضاطبقالأمباطعلىالمبدأطبقوكما

الدير.منالغربيةالجهةفىتقعكنيةزخرفةاعادة4591صنةفىحاولوا

إلىنظرةتلفتالأثيوبيينالرهبانرثشإلىالقدسسلطاتارصلتفقد

هذاأنلهوتؤكدالكنيسةهذهزخرفةمناتباعهبهماقامقانونيةعدم

28-922.Mein! rdus.:.0 On. Cit. P

023-ول53أ939101 From Go%0 ern ment of Palestin to Coptic Patriarch, Cairo. 8 th

02،صالابقالمرجع:رزق231-ديمترى
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بأنهيقضىوالذىكي!)الاستاتوسلنظاممخالفةعلىينطوىالعمل

ألىعليهقرتبقدوالذىشىءأىبعمللهايمحالطوائفمنولاطأثفة

نظرهتلفتالسلطاتفإنذلكمنواكز.أخرىلطائفةأوحقونلادعاءات

أنهاعلىشكلبأىتقللنبالفعلنفذتالتىالزخرفةاعأدةعملأنإلى

الملكية.هذهبخصوصطاثفتهتفعلهامدوالتىادعاءأىتعضيدفىدليل

هذهمنن!خةبتقديمالقدسفىيةالانجيزالسلطاتقامتفقدكذلك

)232(.بالمدينةالمصرىالمطرانإلىالرسالة

الأحوالتهدثةعلىساعدلأثيوبياالإيطالىالاحتلالأنيتضحوبذلك

الببانيةالعالميةللحربنتيجةأنهكماوالأثيوبيينالأقباطبينالقدسفى

فىالأمورعلىمبضتها،فلطينعلىالمنتدبةالدولةبصفهاانجلترلماحكت

هناكلاتكونحتىتمامايهع)الاستاتوسأحكاموطبقتالقدسمدينة

قرةفىأمنهاكديدشأنهامنيكونالمدينةهذهفىتحدثلاضطراباتفرصة

.الحرب

صنةفىعرشهاستعادانبعد()هيلاسلاسىانشغاليبدوانانهكا

الاسكندريةكنيةمعمفاوضاتفىدخولهثمدولهبناءاعادةفى4191

هدؤعلصاعدذلككل،بكنيستهالاستقلالوهوالقديمهدفهلتحقينل

اضطراباتاىعناباثانمعلماذاالفترةهذهفىكبيرحدإلىالأحوال

)233(.0115سنةفىإلاالقدسفىالطاثقينبين

+!.!+

4591Serusalen, 91 tune!"232."ا - District Commssioneis Office is Abyssiran

02،صالابقالمرجع:رزق233-ديهترى
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6191/6291فبرايرأزمة

البانىالأنجايوصاببوفاةالبابوىالكرصىخلوفرسةالأثيوبيونانتهز

الأسقففيلبسالأنباواسرعاورشليممطرانالأنجاباكوبوسوفاةوأيضأ

الأثيوبيينبملكيةالاعترافيطلبالقدسمتصرفإلىوتقدمالأئيوبى

ومد،بذلكالأقباطيعلمأنبدونوذلك،9591سنةفبرايرفىوذلكللدير

عادعندمابالقدسالأقباطلمطرانيةحديثأرسمالذىالقبمالمطرانأصرع

قدمهالذىبالامناسفصايخبرهالجديدالباباإلىرسالةوأرسلالقدسإلى

بيناليابالعلاماتانقطاعكرةأهلاءالأردنيةاللطاتإلىالأثيوبيون

.("23)ديرالسلطانبملكيةفيهيطلبونوالاردنالمتحدةالحربيةيةالجمهور

الباباانتخابباجراءاتانثغلوامدالآمباطكان959؟العامهذا.فى

وبالرنمم.الانتخابفىللاضتراكالأئيوبيونبدعوةومامواالسادس.كيرلى

ين!ظيمالقبطيةالكنيةمعمفاوضاتفىودخولهالأثيوبىالومدحضورمن

يمسلمالاتفاقهذاإلاأنلأخها،الاتفاقوتوميعالكنيشينبينالعلاقة

فىالأثيوبىالأصقفأنذلكفىالحمهيقىالببكانوربماالدير.مثكلة

لايمكنالأردنيةاللطاتهعحلإلىسيصلأنهلكنيتهأكدتدالقدس

النماهل)023(.بهمبلغمهماالأمباطمعوديأإليهاليوصل

القدسعاظارصلانالأثيربىالاقاستقديمنتيجةمنوكان

هذافىللفصلمختصةلجنةبشيهلفيهيخبرهالقبطىالمطرانإلىبخطاب

9591تاكطى12يختارالاباإلىالقدسمطرانالانجاباجيوسمنرسالة،23-

602702-صالابقالمرجع:رزقديهترى235-
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الأقباطعلهايقمداقىللمستنداتملخمىإرسالمنهويطلبالموضرع

بأنردهفىالمطرانواوضح.المذكورةاللجنةعللعرضهبالديروتختمى

وأنالقدسمتصرفيةومجلعرالثرعيةالمحاكممنصادرةخهائيةأجكامهناك

الأماكنفىالراهنالوضععلىالمحافظةبضرورةتقضىبرلينمعاهدة

ملكيةالنظرفىإعادةلطلبمبررمانوئىثمةليىأنهإلىوأشار،المقدسة

ارتضىإلاإذالإئباطلصالح!درتالتىالائيةشحكامبعداللير

أيضألهوذكر.وديةيةتوإلىللوصولبيهمافماالموضوعهذابحثالطرفان

اظارلجميعالأعلىالرئيسبوصفهمصرفىاباباسيخبر-.المطران-بانه

جموافاتهالقدسعاظيتكرمعندماوذلكأليوبياومنهاالمرقيةالكراؤ

يوضحأنمنهطلبكا.اللجنةلهذهتحمكيلهفىعلهاامشندالتىبالأسى

يشملأمالمسألةهذهعلنثاطهايقتصرسوفاللحنةهذهكانتإذاماله

تمتبروهلالطواثفنحتلفبينكي!)بالاستلالوسالمتملقةالمنازعاتجميع

جههماهىالأخيرةالحالةوق،للاسيئنافمابلةأمكائيةمرارات

.)+2(الاصتئناف

مؤلفةالأردنيةالحكومةشكلهاالنىاللجنةكانتفقدحالأىوعلى

الأردنىراء3الؤرلمجلسالقانؤلىوالمارالمدليرووزالداخلهوزيرمن

لهاوليىضطاللطانديرمألةفىالفصلعلىمقصوراختصاصهاوكان

الاتدابصكمن14رممالمادةعليهنصتالذىالحامالاختصاص

تجاهئيتهسوءووضحالصمتالمحاظلزموعندما.فلطينعلىالبريطانى

ناتوطلبالأهوربتطوراتالقاهرةفىاباباواخبرالمطراناصرعالأمباط

المذكورةللجنةليسبأ.الأردنلاقاعالمصريةالحكومةتدخليطلب

،9591اغطى26يختجارالأولىبماالقطىوالمطرانالقدصعاظبينتجادننرصاتان236-

9011اغطى27نجةفوا
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حقوأنالراهنبالوضعالمساساوالسلطانديرهوضوعفىالنظرصلاحية

)*2(.الطرفيناى!.،عليهالاعتدا+دفعفىضطينحرالأردنيةالحكومة

وزارةإلىوكبهذامطرانهلطلبالبابااستجابفقدوبالفعل

تموبالفعل،الأردنيةالحكومةلدىالمصريةالحكوهةتدخليطلبالحارجية

ديرموضوعلنظرشكلتالتىاللجنةبإلغاءالأخيرةومامتذلك

.)238(السلطان

فىالأثيوبىالأسقفأهلار0691سبتصر01فىأى،التالىالعاملذ

وبادرهالقبطىالمطراناستدعىالذىالمحاظأمامالديرهذاموضوعالقدس

بينالحلافهذاإعهاءإمكانيةمدىعنالأثيويىالأسقفامامبال!ؤال

هذابأنالقبطىالمطرانذأجابهالدير،هذابشأنوالأقباطالأثيربيين

القبطية.للكنيبتينالأعلىالرثيسبوصفهالبابامداسةعلىيتومف

هذالبحثالكنيستينعنمندوبينمنمكونةلجنةبشكيلوالأثيوبية

انللمطرانولشال!نهائيةالكلمةصاحبةهىالدينيةالرياسةلأنالموضوع

.بطريركانبقولهالأثيوبىالأسقفذلكعلفاعترضفيهبرأىينفرد

منااغتصبتالتىالكني!ةرئبسوهوالقضيةهذهرنخصمناهوالأقباط

لايملكذ-للتعنضلاوهوفيهيحكمبأنلهنسلمأفييمبهبئ.فكيفالدير

وجوبالأردنيةالحكومةعاتقعلىيقعوانهالخلافهذافىالنظرصلاحية

بأنالاجتماعانضمدحالاىوعلى.ممكنةفرصةأمربفىفيهالفصل

المذكزمنبنختينإليهيبعثبأنالقبطىالمطرانمنالقدسمحاظطلب

يدهبتزوالأثيوبىوالأسقفهويقوموانللديرالأمباطبملكيةالخاصة

هويتكفلانعلىاسبوعبحرفىسننداتمنمهاكللدىممابصورة

-237

-238

/9591لأ.23/تاريخبالقاهزالباباإلىالقدس!التطىالمطرانمنرطلة

802صالابقالرجع:رزقدكلرى
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ملاحظاتهليدىالآخرالطرفإلىطرفكلسئنداتهنصوةبإرسإل

دراصةعلىالمحاظيحكفذلكوبعدالتاليينالأسبوعينمجرقعلها

وبالفعل.يرأهبماالحكومةإلىتوصياتهيقدمثمالطرفينومذكراتستندات

ماداربكلمصرفىاباباوابلغالمذكرةتلكمنئختينالمطراناركلفقد

إليهللديرالأمباطملكيةمتداتإرسالمنهوطلبالاجتماعهذافى

فواتقيالموضوعهذافىاتخاديجببماوافادته،للمحاظيقدصالكى

.)923(الأوان

جعلتمدللقدصالأردنىالمحاظجانبمنالتصرفهذاانويبدو

لهيوضحالأردنىالورراءرثيسإلىبرميةويرسليرعبأنمصرفىالبابا

الأماكنمنيخزئلذلكفىمثلهالسلطانبديرالراهنالوضعبان

بفلطينالمتعاقبةالحكوماتوالتزمتالدوليةبرلينمعاهدةكفلتهالمقدسة

يكونأنفلايمكنذلكوعلهوكماعليمابالمحاظةالأردنيةالحكومةومنها

تخذمرارأىبطلانوبالتالى،محلةسلطةاىنظركلالموضوبنهذا

لمحاظتحليعاتهالوزراءرثيىيصدربأناباباطلبابرقيةخمايةوفى.لأت

تدخللتبهةمنحأوذلكالقطيةللكيةالتارنحيةالحقويدباحترامالقدس

إلىبتعلبماتهالباباارسلكما)025(.-الدينيةالماثلفىالياصيةالتأهليرات

هذابخصوعىالمحاظيعقدهاالتىالاتجماعاتحضورعنبالامتناعالمطران

لنظرالأردنيةاللطاتبصلاجةمنهتليمبأنهذلكلايؤخذحتىالدير

)1،2(.الموضوعهذا

I,06ضةتجبم01يختجارالتاهزقاباباإلالتبىالمعلىينمنرطل923-

0691تنجبر18يختجارالار،نىالوزراهرثىإلسرذالابامنبرية024-

0691ضةاجنمبر8بختجارالقدسقالقلىالمطرانإلىاباباهنبرمة،1-2
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تأثير،أدئىلهايكنلمالأردنىالوزراءرئيىإلىالبابابرميةأنيدوو

العريةيةوالجمهورالأردنبينابصةالعلاماتتدهورب!بوذلك

فىالمصرىالمطرانإلىأرصلالمحافظأنفىذلكيتضحو)م!ر(.الم!تحدة

الأثيوبيينوثائقعلىبملاحظاتهموافاتهفىتأخرهعلىفيهيلومهالقدس

ثصونالموكلوحدهأنهونحبره.ممهونالتطفىالرندبةبعدميتهمهو

دخلy,4'هللايتفتكيرهمعيجرىاتصالوكل،المقدصةالأماكن

علردهفىالمصرلىالمطرأنرفضوقد.عملهفىاليأصيةللاعتارات

هذارفضهوعللبالديرخاصةمتداتأووثائقأيةلهيرصلأنالمحافظ

وأنالمألةهذهفىللنظرعليةلجنةأيةاخصاصتجرللايستطيعبأنه

وفى.212()التماونفىربنبةعدمبأنهيفرأنلايصحبالحقوقاتسك

فىالأعلىالمرجعبأنفياهلرذكالمحافظإلىالمصرىللمطرانأخرلىرصالة

دوربأىيقومأنلاي!تطيعوأنهالقاهرةفىالدينيةالرثأسةهوالموضوعهذا

حلعلسيعصلبأنهالأثيوبىالابراطورأبلغالذىالاباتعليماتبغير

لاصكالذىالأمرثيربيينوالاالأقباطبينالمحبةدواميكفلبماالمسكلةهذه

)213(.تثدهاالتىالغايةمعيتفقوالأردنيةالحكومةبهترحب

ثيوبىافيالامبراطورإلىأرصلقدالسادسكيرلسالباباوكان

الأثيوبىالأسقفالأنبافيلبىأنإلىفالثربرقيةالأولهلاصلاصى

مألةفىعاجلقرارلاصدارالقدسفىالأردنيةاللطاتيتحثبالقدس

ماتدعيهبإنكارالقبطىالمطرانإلىتحليماقهأصدرلذلك.ال!لطاندير

كمابأفهالباباوأضاف.الموضوعهذافىالتدخلحقمنالمحليةالسلطات

22-iنوفبرصنة2يختجاربهاالمبطىوالمطرانالقدسلمديخةالمحافظبينمتباريانرصال!ان

0691نرفبرصنة069168

1تمتجارالمحاظإلىالقدسلىالقبمالمطرانءاةرصا3(2- r0691ضةنوفبر
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06Vصنةأكتوبر)25لأثيوبيازيارتهأثناءامترحأنصبق - Wنوفبر

وباتالىالموضوعهذاتويةعلىبنف!هيحملسوفبأنه(0691صنة

المعنىبهذاتمليماتإرسالالابراطورمنوطلبالاجراءاتهذ.إيقاف

اباباعلىردهفىمالالابراطورانعلى.بالقدسالأثيربىالمطرانإلى

كلفإنبوا!تكمهرصةوبصورةبسرعةالمألةهذ.تحللمإذابأنه

كماالماهمسوءصىعهالايخمصوفالقائونيةللاجراءاتإرجاء

)1،2(.الماضىفىحدث

+!.!.

تلكإيقافطلبهفىللبابايتجبلمالامبراطورانيلاحظو

لكلالحفىالهرفىهوكانآخرجمضأى،مرضمجلوطالبالاجراهات

الأتجاطأنبتا-لايفكرولمالدير،علالاضيلاهبهدفوذلكالتطوراتهذ.

كيرلسالباباجحلمماواحدومذهبواحدةكنيةابناءهمبيينثيووالا

سائلفىهدنيةجهاتإلىاللجؤأنفايقرلرسألةلهيرصلالادس

صءإلاإلىىولايؤلايلقأمرالحقيدةفىأخوةضدللكةبملكتتحلق

الوضعتومرإليؤ54موقفألىتجنبالأمريفيمامنبكلويهب،اتفاهم

هذ.حلعليعملجاداجراءلألىاللازمالهادلىءالجوويثؤ

الحدمةلهمجقالذينالمطارنةإلىاررعوةااباباوخهومدالمكلة)002(.

المقرقعقداجتماعإلى!رفىالأتجاطبهارتعددوا!القدسق

هذافىوتقرراللطانديرثكلةفىلذظر0691ديمبرأولفىالابولى

فىالأمرإليهانهىبماتفصلاللافادةالقدسبمطرانالاتصالالأتجماع

نوفبرا،،0691نوفبر11يختجارالأئيربىوالابراطىسرقاببابينتجا،ننرصالتاذ2-،4

0691ضة

0691تنوفبرا6بختجارالاثيربىالابزط!إلسرذابباشاتصتبرنجة502-
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الملىالمجلىوكيلسعديوصفالمهدسمنلجنةوتثكيل،المسألةهذه

حلمىوالمستثازرزقوديمترىأندراوصعدلىالابقينوالسفيرينالعام

يموتوراسحقفؤرىوالمهندسبلسيلىاسطفانالأستاذوالمحامىبطرس

)6"2(.المثكلةعنوضعيرالذىالبقر

فىالبحثارجأتمدأهليوبيا)5(فىحدثتالتىالتطوراتانعلى

بإيفادأثيوبيافىالأوضاعوتمحاللاميشبأنإلىالسلطانديرمسألة

نأالليامةمنأنهاعتبرواالذينالأمباطمعالثأنهذافىللتفاهممندوبين

الأصقفأنوظنوالذلكمناسبأيراهالذىالومتاختيارللامبراطوريتركوا

باجراءاتيقململأنهوخاصةمومفهعنعدلقدالقدسفىالأثيوبى

.)7،2(0691نوفبرا5منذجديدة

إلىوفدهملارسالإليمالامبراطوردعوةينتظرونالأقباطكانوبيما

حينفىجانبمومحركوكا"هنالقضيةيتابعونالاثيوبيينكانأباباأديس

عاظإلىالمطرانخطابانواعترواواهملوهايتابعوهالمالأقباطأن

فىفوجئواأ!مإلاحينإلىأوأجلهاالمثكلةأنهىقدنوفبر13فىالقدس

مكتبهإلىللحضورلمطرانهمالقدسمحافظمنبدعوة6191سنةفبراير22

الوزراءمجلسمنإدارىقراربصدوروأبلغهالظهربعدالواحدةالساعة

ال!لطانديربتليمالقرارهذايقضىو.6191فبراير12يخبتارالأردنى

0211/0691،1،2/12/0691/،91والأهرام21صاالابقالمرجع:i,ديهترى246-

فئهلاصلاصالابراطوروجودابان0691عامأواخرفىأثيويافىانقلابوقع)5(

عوةانعلىالدولةرجالوبهارالورراءمنكبيرعددضحيتهراحالبرازيل

علىيبيطرانالابراطورواصتطاعالانقلابفصلإلىأدىبلادهإلىالامبراطور

0691//11،12،15،2212الأهرام،بلادهفىالأمور

212صالابقالرجع:رزقديمترى7،2-
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الموصليخائيلالملاككنيسةومفتاحالقبلىبابهمفتاحمعالأثيوبيينإلى

صطحعبرالأتجاطمرورومغالمامةلكنيةالخارجيةالعامةالساحةإلى

علىالنور()شتوالفصحالصليبعيدىإلافىالقامةكنيحةإلىالدير

ولامجوز،معينوزمنوقتفىالعمليةهذهعلىالأردنيةالحكومةتث!رفأن

القبطىالراهبوباخراج.الأحوالهذهكيرفىالمكوثأوالدخولللاأباط

معالمعروفةمجدودهللديرالأثيوبيةالطأئفيةملكيةوباعلانالديرمن

وفىحيواناتوالأربعةميخاثيلالملاككنيسةأىفيهالداخليةالكناش

مفاتيحهاوتليمالأقفالتبديليجرىالأمرلهذاالأقباطان!ياععدمحالة

.)8،2(ثيوبيينالاإلى

المطراناحتجاجمنبالركمللاثيوبيينالديرتسليمتمفقدوبالفعل

الأردنىالتثريفاترئيسإلىالمصرىالمطرانأبرقفقدذلكوازاءالقبطى

حاولكما.،ممكنوقتأمربفىحسينالملكلمقابلةموعدتحديدبطلب

عقباتخذتالتىالاجراءاتب!ببثلإلاأنهبالقاهرةبالباباالاتصال

إلىبفلعطينالقبطةالأديرةرئيسإرسالإلىفاضطرالدير،علىالاستيلاء

فيهيثرحالباباإلىمنهورسالةالاستيلاءمرارصورةمعهحاملأالقاهرة

الحارجيةبؤرارةالاتصالواقترخ.حينالملكمقابلةبطلبهيبلغهوالحأدث

والمطالبةرسمىاحتجاجبتقديمعمانفىالدبلوماسيةالبعثةرئيسلتكليف

الأردنملكإلىالبابامنرسالةوارسالالذكرسالفالقرارتنفيذبومف

)9،2(.حكومتهقرارتميذوقفوتطلبالموضوعلهتسرح

المصرىالمطرانإلى3هاحينالقدسعاظمنالمقدمنىالارراءالونمجلىترارصور248-

6191()ضاطفبراير22هـالموافقا038ترمضانيخبتار

يخلارالاباإلىالقطىالمطرانمنورصالة213!السابقالمرجع:رزقديمرلى9،2-

6779اشير25الموافئ22/2/9691
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فقابلالقرار،هذالإلغاءجهودهميكثفونالأمباطبدأذلكوازاء

6191مارسشهرمنالرابمفىالأردنىالملكالقدسفىالقبطىالمطران

النينمئاتمنذبأيديهممفالجهوأنللديرالأمباطملكيةلهأوضححيث

واعادةالحيفرفعمنهواقى،الضيافةحقسوىللأثيوبيونليسوأنه

هذا.الاستيلاءقرارصدورقبلعليهماكانإلىالديرفىالراهنالوضع

حقه.حقذىكلواعطاءالموضوعبدراسةوعدالذىللملكمظلمةومدم

مذكرةلهومدمالأردنىالوزراءرئيىالقبطىالمطرانمابلمارس8وفى

كتاباتمنمافيابهاظاهرللبهنيةفؤلوغرافيةصورأربمومعهاالديربثأن

)025(.للقبطالديرملكيةبجلاءتثبتمبطيةونقوش

فىالأمرفىللتثاورالأتجاطكبارمصرفىالبابادعاذلكأثناءوفى

مارسمهرمناليانىمنالرابمةالاعةفىالبابوىبالمقرعقداجتصاع

الحفاظوضرورةللديرالأقباطملكيةتأكيدالاجتماعهذاومرر،6191

الجمهوريةحكومةعلىالموضوعهذاوعرض،وتارنحىدينىكتراثعليه

لأصحابهالديرردعلىللعملالأردنحكومةلدىلتدخلالمتحدةالعربية

وأخرىأثيولاامبراظورإلىالابامنرسالةتوجيهتقرركا.الأمباط

تمهيدأعليهكانتمأإلىالحالةإعادةلمنا.صدتهااثيوبياجاثيقلبطريرك

الملكلمقابفةالأردنإلىوفدإرصالأيضأوتقرر.هادئجوفىلبحثها

إلىصخصيةرسألةيحملأناعكالأردنيةالحكومةفىوالمسثوليئحسين

لجنةتأليفتقرروأخيرأ.الموضوعهذابثأنالباباتداسةمنجلاف

)251(.ماتقدمتحقيقعلىلار.شرافتنفيذية

الابقة.الرسالةونف!ryeصالابقالمرجع0.25-

6191مارس127قالأتجاطوبهارالابابينالذلىالاتجماعمحضرعوز251-
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فىانمقدالذىالمقدسالمجمعفث!كل،القراراتهذهتنفيذبالفعلوبدأ

ومنالنيافةأصحاببعضمنالتنمديةاللجنةمارسنثهرمنالسابع

الأماكنيارةلزالأقباطالحجاجسفرعدمتقرروأيضأ.الأقباطبهاربعض

هذاالوزراءمجلسقرارعلىاحتجاجأالفصحموصمفىالقدسفىالمقدسة

الدير.لاستردادلازمأماتراهاتخاذفىإلهاالم!ثارالتنفيذيةاللجنةوتفويض

الرئي!إلىالموضوعهذاعنمذكرةبرفعأعمالهااللجنةهذهبدأتوقد

فىالمصريةالفارةبأعمالالقائمكلفالذلىعبدالناصرجمالالراحل

الحكومةفىبالمشواسيناللجنةاتصلتكما،ممكن!ةمساعدةكلببذلعمان

ستوفدالتىالهيئةخكلتوأيضأ.المذكرةمنصورأإليهموقدمواالمصرية

الأردنية.الحكومةفىبالمسولينوالاتصالحسينالملكلمقابلةالأردنإلى

للتفاوضالأثيوبىبالابراطررالاتصالإعادةنفهالوقتفىرؤىوأيضأ

252(.الأمر)فى

يبحثكانبيفاأنهذكرالابراطورإلىبرقيةألاباأرسلفقدوبألفعل

الأردنىالادارىالقراروصدرأثيوبيافىالدامبةالأحداثوقعتالموضوع

نأونحسىكافةالأقباطذلكأثاروقد.الأثيوبيينللرهبانالديربت!ليم

تتداركوالمماالواحدةالكيةأبناءبينللعلاقاتالإصاءةإلىيؤدى

ليفاقمتحاساماكانإلىالديرفىالوضعبإعادةمجننتكمالمومفجلالتكم

الردانتظاروفى،المباحتاتلاصئافوتوطئمالكرازةلوحدةوصوناالأمر

ولمطويلزمنلهاالمكلةهذهأنالامبراطورردوكان.الريعالحاصم

فنالقرارهذاصدرقدومادام،القانونيةالاجراءاتاتخاذإلىأدىمماتحل

لأجلاتراحاتالمناسبالوقتفىقدمتكانتولو،تا.لرجوعالصعب

ومعاتغالذىالملكوتفادىوديةحلولإمجادالميورمنلكانالسوية

!2هـهالابقالمرجمع:Jردتمرى252-
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الردوبنفى.المستقبلفىتتخذقدالتىالخطواتننظرفىأنفسشرناذلك

يركبطروالأمبراطورمنكلأفإنآخرأوبمعنى.أثيوبياجاثليقيركبطرردكان

الرجوعصعبمبرارنهاثىيجعلاهأنمومحاولاالقرارومحبذانهيدأنيؤأثيوبياجاثليق

.)253(عنه

الأثيىبيةوالدينيةالسياسيةالقيادةفىأمللاأنهالأقباطوجدوعندما

إلىالقبطىالوفدإرمالسوىأمأمهميبقلممحهموديةتسويةإلىللوصول

بداومد.6191مارس21فىالقدسمدينةإلىفعلأوصلالذىالأردن

وتحدثاستقبالهفىاشتركتالتىالطوائفرؤساءبزيارةمهمتهالوفد

بضرورةالقائلةالنظرلوجهةتأييدامنهمولقىالسلطانديرموضوعفىمعهم

عئانإلىذهبواذلكبعدثم-.بهالم!اسوعدمالراهنالوضعاحترام

يومصباحفىالاردنىالملكمقابلةميعادلهمتحددحيثالأردنيةالعاصمة

الوفدعليهعرضحيث،الملكاسنقبلهمفقدوبالفحل.مارس25السبت

الباباخطابلهومدم،أجلهامنجاءالتىوالمشكلةمهمتهالقبطى

الملكتكلمواخيرأ.السلطانبديرالحاصةالمذكرةمعالسادسكيرلس

ناواع!رتهويشرفهبأنهوأضافالنزاعهذامجثبإعادةأمرأنهوقال

كانواسلمينالجميعواجبمنوأنالمقدسةالأماكنحراصةإليهميوكل

لاينشدأنهواكدالدينىالتراثعلىالحفاظفىيتضافرواأنسيحيينأو

الملكاظهرفمدحالاىوعلى)251(،حقهحقذىكليأخذأنصولى

بمكسصراعاوخلافكلفوقسماوأنهالكلمةبمعنىحضارىرجلأنه

منوحولوهاالمثكلةهذهاستغلبراأ!مبعد-فياصنعرف-كاالاسرائيليين

اليوم.هذاحتىحلعنتبحثمازالتسياسيةمثكلةإلىدينيةمكلة

مارسا0يختجاراهسيوبياحاثليقوبطريركالأثيربىوالابراطررالبابابينلةتجاصانل253-

218921-سالابقالمرجع:رزقدتمرلى2-"ه
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يروزمنئلاثيةلجنةالأردنيةالحكومة،سكلتفقدحالأىوعلى

دصاتصةالاردنىالوزراءلمجل!القانونىوالمتثارالقدسوحصافظالبلاط

الرفدقدمل!دارالذلىالاجتماعدك.الوفدأعضاءمنثلاثةمعالموضوع

وثائقونومثالمكلةوتطوراتملاباتفيهأوضحجامعأتصاملأبيانأ

بلللدير،ملكيهمطلبلاتدعمأ!اوثبتللجن!ةمدمتالتىالأثيوبية

هذاعلأسصبرعومر.لهالأقباطملكيةتدعمفهىالصحيحهوالعكس

.حمروكدماالأردنيةاللجنةمنردألىالقبطىالوفديلقولمالاتجماع

عما!إفب!افريصفرومخسصقدوالأردنمصربينالبىصالجوانالوفد

-أمهماوعلماصلاطايرووزالأردنىالوزراءمجلىرئيىمابلحيث

ضيصاط12فىالصادرالوزراءمجلىقررتجميدمررتمدالأردنيةالحكومة

!إفيهالوضعرصاعادةللأثيولبص-اللطانديرتليميثأن(6191)فبراير

إتناحالةوفىالأتجاطإفواعاد!اممالديرمفاتحواخذعليهماكان

.-.زالتماالتىالقديمةالأمفالوتعادالجديدةالأمفالتنزعتسليمهاعنهؤلاء

القرةخلاا-الديرفىحدثتغبيركلإزالةمعالاقباطايدفىمفاتبحها

تبهفرنجاقاغراراهذا-الإطيروزأبلغومد.الأثيوبيينبيدنجهاكانالى

-أوبعد.تنمدهإفبالمبادرةوكلفهالقدسعافظإلىالقبطىالوفدحضور

إليه!الديربعودةالأتجاطعرفحيثالقاهرةإلىعادمهمتهالوفدا!ى

فىالحدادوأعنواالحزنعمهىفقدالأثيربيونأما،والفرحالرورفعمبم

.)225(التالىاليوصافىاصصمصروهبيان

+!+!+

231هـ222-الابقالمرجع:رزقدتمرى255-
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بإعادةصراحةنصالذىالأردنىالوزراءمجلصىقرارصدورمنبالرغم

جعلهإلاأنه،للاقباطتليمهآخربمعنىأوعليهماكانإلىالديرفىالوضع

الأثيوبيونتقدمالأصاسهذاوعل.الموضوعفىالنظربإعادةمتزوطأ

وضكلتالأردنيةالحكومةلهفاستجابتالديرموضوعفحصإعادةبطلب

مطرانهنكلأاللجنةهذهاصتدعتومد.6291صيففىلنظؤلجنة

،جديدةنقطةالأخيرأثارالاجتماعهذاوفى.الأثيوبىوالأسقفالأتباط

عنوروحيأيأإداراصتقلتمدالأثيوبيةالكنيسةكانتلماأنهمالإذ

ردومداللطان--ديربديرهاتتقلانوجبمدالقبطيةالكنيحة

فيهتييرأىإجراءلايجوزالذىالزاهنبالوضعيتم!كبأنهالقبمالمطران

بالأماكنالحاصةالدوليةوالأوضاعوالمعاهداتالمواثيقإلىذلكفىواستند

بعداللجنةقامتالطرفيناقوالساعمناللجنةانتتوبعدما.المقدسق

رذيىإلىورفعتهتوصياكاوضمن!تهتقريرهابوضعالموضوعمجث

.)602(الورراء

إلىالدعوةالوزراءمجل!يةصكرتاروجهتيولية23الاثنينيوموفى

52الموافقالأربعاءيومفىالوزراءرذيىلمقابلةوالأميوبىالقبطىالمطرانين

إمهالهالوزراءرفيسطلبالمقابلةوق.اللطاندمرموضوعبثأنيولية

نأالحكومةوالااضطرتبي!نهمافماوديأالنزاعهذايويةيومأ)02(مدة

فإنبذلكرحبالقبمالمطرانانومع.صوابأترا.بماالأمرقتقضى

.مدىعلجهودأبذلواانسبئأ!مماثلاذلكرفضثيوبىالاالاستف

تصدرأنعلئمرفإئهولهذاتنججفلمودىحلإلىللوصولعامأأربعنن

الحكومةرثيسىفأجابارجاء.أوإبطاءدونالموضوعهذافىمرارأالحكومة

نأإلىوأشير.عامأالأربعينإلآخريومأ02إضافةفىضيمالايرىبانه

لمحكةلاصأنيوأنهالمقدصةالأهاكنعلمذTايادةالأردئيةللحكومة

236/337صالاستالرجع:رزقدتمر!602-
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إلىوأ!ار.أخرىدوليةهيثةأوأىالمتحدةالأممأوهيثةالدوليةالعدل

اعترضوهنا.شبتينذاتواحدةطائفةأصلأهموالأثيوبيينالأتجاطأن

هذاوعلى.المذبحوحدةصوىبي!اليسأنهمائلأالأثيوبىالأسقف

وقفتالمسألةأنكما.الأردنيةوالحكومةالمطرانيينبينالموقفانتهىالوضع

إليهانهتمايعلنفلمالصمتالأردنيةالحكومةوالتزمتالحدهذاعند

)257(.اللطانديرموضوعللنظرفىاخيرأشكلهاالتىاللجنة

القادمينبالأتجاطالأثيوبيونالرهبانتحرش6291أنسطس3د22وفى

كنيسةإلىالبطريركيةمنعند.مرورهمالمرمميةالزيارةبمناسبةالقدسإلى

الطرفينمكتهإلىفاستدعىالمحاظإلىالأهرورفعاللطانديرعبرالقيامة

مقصورالأمباطمرورأنالأثيوبيونفهاادعىطويلةسنامتقجرتحيث

علمطلقاولاميدالديراصحاببأكمالأمباطواجاب.معينةأوماتعلى

منكلإلىكتابأالمحاظأرصلمبأشرةالاجتصاعوعقبمنهمرورهم

بأوقاتالمروربتحديدفيهيخطرهماالأثيوبىوالمطرانالقبطىالمطران

والجمعةالأربعاءيومىوالأحدوصباحالتظهربعدالأقباطصلوات

يفتحالفصحعدوفىوالميلاد.الفصحعيدأياموفى،أسبوعكلمن

منالحجاجهرورتسهيلاكثراوأجوعينلمدةوكارايلاالأبوابالأقباط

"فأرجوبقولهكتابهالمحاظوخغ.وبالعكسالقيامةإلىالبطريركية

كائيأيبتريثاكيوا)الاستاتوسالراهنالوضععلىالمحاظةهذهوالحالة

لا.يوكرالاجراءهذاوأن.الختصةالسلطاتيبلمناللطانديرملكيةفى

لاتخاذسأضطرذلكوبعكسالطاثقينلكلاالمكتسبةالحقوقعلى

)258!.اللازمةالاجراءات

237923-صالابقالمرجع257-

القبىالمطرانإلىا!اظعنرصالةكذلك,923021-صالابقالمرجع:رزقديمترى258-

22/8WIT/بتاريخالقدسق
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الوضعحسبالمرورفىالأمباطحقبأنذلكعلىالمطرانردوكان

صبقأنهوالىوالعواثد،الوثاثقإلىذلكفىواستندبموأعد،لايتقيدالراهن

ردأ.منهيتلقولمالابقالمحافظجانبمنكهذهمحاولةعلىاعترضأن

الداخليةيروزمعالىإلىللرجوعالمطراناضطرهوقفهعلىالمحافظأصرولما

الدير.منالمرورفىالأمباطحقتقييدمحاولةعنبالعدولالأمروانتهى

اجتماعإلىالأثيوبىوالمطرانالأقباطمطرانمنكلاالمحافظواستدعى

الحكومةقراريخهأبلغهما6391عامينايرشهرمنالثالثفىمكتبهفىعقد

إلىخطابألذلكتأييدأوأرصلالراهنبالوضعالتقيدبضرورةيقضىالذى

)925(.الأثيوبيينمطران

ديرفىوملكي!همالأتجاطأحقيةأكدالقرارهذاأنمنوبالرغم

وأالمحافظمنصبفىتغييرأىانتهازفىالأثيوبيوندأبفقدالسلطان

وأالجديدالمحافظإلىيتقدمونويخسرعونجديدةأردنيةحكومةتثكيل

بالرغهأنهيبوالغرالدير.هنتمكهميطلبونالجديدةالأردنيةالحكومة

فإنطلبهمترفضالموقفتدرسأنبعدالحكومةتلكأوالمحافظهذاأنمن

فأترفضدائمأكانتالأثيوبيةوالحكومةهلاسلاضىالأثيوبىبراطورالاص

امتهمدادفهايبدى-الوقتذلكفىالادس-كيرلعىالبابامنرسالة

ب!تتجركفمفاوضاتطريقعنوديأالسلطانديرمثكلةلتسويةالأقباط

قديةالووقتبأنالامبراطورردفكان.الطرفينمنكلعنمندوبين

ظلتفقدحألألىوعلىالمحأكم)026(.أمأمالموضوعأصبحبمدمافات

.6791حرببعدللقدسالاسرائيلىالاحتلالحتىقائمةالمثكلةهذه

-925

-026

مماظ!-رصالةوكذلك25/81117/يضبتارالقدسعافظإلىالبطىالمطرانمنرصالة

81/1/يختجاربىثيىالأالمطرانإلىالقدس %v r

!إالابراطر!نتورصالة2/8/6291يختجاريلاصلاسالابراطورإلىالابامنرصالة

8/82691/يخلارالابا
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للقدلسالاسرائيلىالاحتلالونيرالسلطاندير

تحتلأتإ!ذلكوأدى،6791عامفىالعربعلىاسرائيلاعتدت

وهدينةالأرد-لنهرالغربيةوالضفةوالجولانسيناءفىالعربيةالأراضى

7391عامفىالمجيدةأيهوبرحربحتىقاثمأالوضعهذاوظل.القدس

أراضيهات!ردأنمصرواستطاعتوالعربالمصريونفهاالصروالتى

الاسرائيليينأيدىفىالآنحتىفأزالتالعربيةالأرضىأماباقى،الغالية

فيها.الميجةمفدساتناوعلىالفدسمدينةعلىاليومحتىيسيطرونالذين

الاسرائيليةالحكومةأرسلتمفدماتوبلاومجأةالاحتلالهذاوابان

المجيدالفيامةعدليلةمنتصفبعدالحدودبحرسالمماةالعسكريةقواتها

جمغفىالمسيحىالدينرجالإنشغالوأثناء،0791أبريلمن02فى

الدير،علىواصتولواالفامةبكنيسةالعيدهذاليلةصلواتبإقامةالكناض

وغيروا،عليهالاستيلاءمنالأئيوبيينالرهبانومكنواالأقباطمنونزعوه

المتاريسوأماموا،للاثيوبيينالجديدةالمفاتيحوأعطوا،والمفاتحالكوالين

كانتومد.الصلاةمنان!تهائهبعدالدخولمنالفبطىالمطرانومنعوا

لأنوذلك،اغتصابأئمنوزنأأثفلالاسرائيىالتعدىهذااجراءات

بكفالةالدينيةالطوائفلجميعتعهدتالمفدسةالمديةدخلتعندمااسرائيل

علىواكدتذلكتفعللمإلاأ!االدياناتلكافةوالمفدساتالدينيةيةالحر

..261()السلطان:يربملكيةالثابتالأمبأطحق

وكألك12الة8591يونيهصدرقيويخهويلابر639،161العددالقدسرابطة261-نئرة

8791يخاير017العددوكذلك،2،الة8691نجرايرفىصدر8691يخاير66.الحدد

8/5/8591يةالجهوروكذلك3،الة8791فيايرفىصر
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لقيامهااصرائيلدفعتالتىوالدوافعالأصبابالآنحتىولايعرف

فىكانتمصرانذلكفىالسببيكونوربما.الغريبالعملهذابمثل

علىبين!االاستنزافحربكانتالمامذللثوفىاسراثيلمعحبرب

أيدىفىالقدسسقوطفرصةانتهزواقدالأثيوبيونيكونربماأواشدهأ.

الاسراثيليةبالسلطاتسراواتصلوامصر،وبينبياوالحرباسرائيل

هذاكانوبالتأكيد،لهموتسلمهالديرعلتعتدىمجعلرهاأنفئونجحوا

الأثيوبيينانالاستنتاجهذايرجحومما.أسلوالإقناعسهلاالاتصال

سابقأ،ذكرناوكما،الأردنيةالمصريةالعلاقاتتؤلرينتهزوندائمأكا.نوا

الاسيلاءمنمكنهمالأردنىالورراءمجلسهنمراراستصدارفىونجحوا

قامواالتىالأثيوبيةبالاجراءاتالأقباطيعلمأنبدونوذلكالدير،عل

الدير.علىالاستيلاءفىكرنسهملهم-وحققتبها

فىالقبطىالمطرانالأنباباسيليوسقامالغاشمالتعدىهذاأثروعلى

أمامضاياثلاثبرفعومام،الاسرائيليةالسلطاتلدىبالاحتجاجالقدس

لهاقدمحيث،العلياالعدلمحكةأمامآخرهاكان،الاسراثيليةالمحاكم

حقتؤكدوالتىالرسميةوالؤلاثقوالمستنداتالحججمنالعديدالمطران

الأصراثيليةالعلياالعدلعكةأنوالمعروفالدير.هذافىالمادلالأمباط

وكيلاكانالذى()اجراناتالقاضىيرأصهمضاةخمةمنمكوئةهذه

والؤلائقالحججبدراصةالمحكةهذههيعةمامتومدبفرنسا.العدللورارة

بأكاذلكمعللينم!تندا!ميقدمواانالأثيوبيونيتطعولم.عميقةدراسة

لاستطاعواموجودةالمستنداتهذهكانتلوانهوالوامع.أحترمتمد

ذلكومع.بسهرلةفلسطينعلالمتعاقبةوالحكوماتالدولمناستخراجها

فرأوا.الطبيعةعلىللمعاينةالديرإلىبكاملهاالمحكةهذههيثةانتقلتفقد

الميلادىيخالتاروعليهاالقديمالقبمبالطرازمطعمةالهياكلأحجبة

المحكةرثيىفبادر،والعربيةالقبطيةباللعتينالقبطىالش!هداءوتاريخ
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للنظامومخالفلصوصىعملارتكبتم))انغقائلاالاسرائيلىالشرطةيروز

((.فوراأصحابهإلىويماد%ا..مبطىالديرهذا،والقانون

بأنالعدوانىالعملبهذاقيامهاتجاهالاسراثيليةالحكومةدفاعوكان

لاتأمرانالمحكةمنوطلب،سياسيةابعادلهاالقضيةهذهأنإلىأشار

المحكةأصدرتفقدذلكومع.معدأيامبعدأصحابإلىالديربإعادة

أحكاماحترامضرورةمعالأمباطالأصليينملاكهإلىالديربردمرارها

وزيرمنكلعلىغرامةوفرضت،الراهنالوضعأىكيو،الاصتاتوس

فىوذلك،اسرائيليةليرةبألفتقدرالأثيوبىوالأصقفالاصاثيلىالث!رطة

الحكومةفإنالحاممالصريحالحكمهذامنوبالركم.7191عام

بإيقافه.القضاثىالحكمهذاأعقابفىمؤمتقرارأصدرتالاسراثيلية

ذلكيعأخهر.بضعةودوليأمانونأمدتهلاتتجاوزالمؤقتالقرارأنومعلوم

تمنحهالذىالوقتفى،الأمباطإلىالديرتسليمعنتمتنعاسرائيلفازالت

الديرفىآخرفإنوبمعنى،0991صنةيونيهفىأىالآنحتىثيوبيينللا

يدمايزأى،الآنحتىالاسراثيلىالاصتيلاءحدوثمنذالأثيوبيينحوزة

ولشالغاشمةيةالعسكرالقوةحكموبموجبعامأ،عثرةتسعةعن

مرتبةفىيضمهمبلشءفىالأثيوبيونلالرفأمروهذا،المحكةبحكم

.262()ومغتصبمعتدفكلاهما،الاسراثيليينمعواحدة

-262

011

+!+!+

بينالحدد،43الة8891نجرايرقعدر91ههيخابر،17عددالقدسرابطةلز

،2الة8691فبرايرقصدر8591يويهقصدرويويىابريل،163،16
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إلىالمشكلةوتحويلللابيباطالديربتسليمالاصراثيلىالرفضهذاوازاء

علىتحافظالتىالاجراءاتبعضيتخذونالأقباطبدأ،سياسيةمثكلة

فىالقبطىالمطرانالأنجاباسيليوسفأرصلالدير،لهذاوملكيتهمحقوقهم

ملكيةوتؤكدتثبتالتىالقانونيةوالحججالؤلائقجمعمنصورةالقدس

وهيئةالأمنمجلسوالىالعالمدولحكوماتجميعإلىللديرالأتجاط

منمايحدثبأنفيهأوضحوأوقدمغالرالمطرانتسلموقداليونكو،

المطرانهذاومازاللايخأ.ويحتبرقانونىغيرالحروباثناءالغازيةالقوات

طريقعنسواءللاتصاطالديروملكيةالقبطىالحقةعوسبيلفىمجاهد

أولأيبلغهاووتطوراكاللقضيةمتابعتهيقطرعنأوالاسرائيلىالقضاء

..)263(بالقاهرةالدينيةياسةوالريةالمصرالحكومةإلىبأول

للاراضىالأقباطزيارةبمبعمرارأأصدرالثالث.صنودةالباباأنكما

استمراروبالتالىالمحكةحكملاتنفذاسرائيلأنطالماالقدسفىالمقدسة

مصريةأرضالديرأن))مداستهأوضحوقدللدير.الأثيوبىالاحتلال

الكني!ةوأن،باغتصابهاسراثيلمامتالقدسداخلمصريونيملكها

المصريةالحكومةإلىوحلهالموضوعهذاتركتقدالدينيةياسهاورالقبطية

".الخارجيةوزارةأوالرثامةموىعلىسواءنمامأألموضوعتعرفالتى

إخوائناإلامعالقدسندخللنكأقباطبأننا))أيضآقداستهوأضاف

وقد."ادثهبإذنللقضعيماحلإمجادبعدوذلكالملمينواخوانناالعرب

الاسرائيليينالمسئولينأحدمعشنودةالبابالقاءتدبرأناسرأثيلحاولت

جديداىالمسئولهذالدىكانإذالهمومالذلكرفضإلباباإلاان

41الة91ههيونيهقعدرا8891يويهابريل175،،17اددبنالقدسرابطةنثز263-
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تجوصيلهالوزارةهذهوتقوميةالمصرالخارجيةلوزارةيبلنهانفعليه

)،26(.إليه

القضية،هذهلحلالكاملةجهودهاتبذليةالمصرالحكومةانوالواقع

تناقثىوالاسرائيلىالمصرىالوفدينبينتحدثاكىالاجتماعاتكلففى

حدئتاتىالمفاوضاتففىالمثالصبيلوعل.العلطانديرمثكلةفيه

طالبكدماوذلكالدير،لحوثادةوممت8691فبرايرفىالوفدينبين

القضية،هذهفىيأوفورحاسمأايجابيأمونغأاسراثيلتخذبأنالمصرىالوفد

يةالمصرالعلاقاتعلىالأهميةبالغتأثيماتمثلواكاخصوصأ

حوفاعنفةمادةحدثتالاسراثيلىالوفداعترضوعدماالاسرائيليما.

المناقةأخهىالذىهمامبدرالمصرىوالفيريهدارالاسرائيلىالسفيربين

وأضاف((العادههىكمايفالبنسويدترهل؟اصراثيليدترماذا"بقوله

جديةمدلىمعرفةالمصرىالبيانوطرحوضعمنالهدفكانلقد"المصدر

المصرفالرفدوكان.((الأخرىالمطالببتنفيذواتزامهالاصاثيلىالجائب

مصراهتمامللوفداستقبالهأثناء.صاميرلاصقاكدقدالغمرىنبيلبرثاسق

طابابقضيةممراهتمامعنأهميةلاتقلوبأ!االحلطانديربقضية

.(265)البلدينبينالمعلقةالأخرىفىالمثاكل

الحارجةيروزعدالمجيدعمستالدكتورالأستاذاليدأكدومد

القبطيةالكنهيةإلىالقدسفىاللطانديرعودةبضرورةمصرتسك

منجانبهمنيحالتصرهذاوكان.هناكالأمباطحقوقوكافةالمصرية

8799يخاير017العددالقدسرابطةلرة/2711،86/الأنجار/71،87/الاهالى261-

،3الة879؟نجرايرفىصدر

فىصدر8691بربه167،168ال!ددبنالفدسراب!ولز،8691نجرابرا9صاعةآخر265-

24الت8691يرفي
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الفرنوانىطهالسفيرحضره؟الأنباباصييوسوبينبينهتماجتماعخلال

هذافىعرضقدالقبطىالمطرانوكان.فلطينخئونإدارةمدير

القطيةوالأماكنالديرفىحدثتالتىوالأوضاعالظوراتالاجتماع

)266(.القدسالمقدسةالمدينةفىالمصرية

،2،الة8591يرنيهفىصدرايويهويلالر،163،16الحددينالفدسرابطةلز!366-

85/8591/الأنجار،85/8591/الأهرام
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لخاتمة،ا"

متجددةأكانجد0182منوخصوصأللمثكلةالسابقالعرضمن

هذاجوالاتمنجولةفىيفثلونأ!ممنبالرغمالأثيوبيينأنبمعنى

الدير،هذاملكيةفىأحقيتهمبمدمأوالفشل!هذأمطلقألايعترفونالنزاع

الأوضاعبتغيرالقدسمدينةفىداخليألهمالمواتيةالفرصكلينتهزونبل

الحكامفىمتهثلاخارجيأأويخهاالدولىالنفوذتغيرأوفجاالسياصية

وخلقالديرواحتلالالعصيانعلىرهباكمبثجعونكانواالذينالأثيوبيين

هذهحلفىالمصريينالأقباطمنالبعضرغبقأوفيهالأمباطأمامالمتاعب

تجددإلىيؤدىمماالقاهرةفىالدينيةالرثاسةعلالتأثيروبالتالىالقضية

الدير.هذافىحقلهمبأنالأثيوبييناعتقادوالىالمثكلة

صريحإلاباعترافتنقىلنالمثصكلةأوالقضيقفهذهذلكوعلى

فيهالارجوعمطلقهمليهقللأمباطالديرهذابملكيةالأثيوبيينمنوحاسم

إلاإذاذلكمجدثولن.والحقيقةالواقعينافىالتاسأىيثصوحاأو

كانوأيأ.الدوليةالعدلمحكةمثلتحامأعايدةهيثعلى!لمثكلةعرضت
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صالحهمغيرفىكانإذابهفيقتنعواالأثيوبيونبهيلتزمأنمجبفإنهمرارها

يلرموا،أنالأمباطفعلىوالأدلةالواقعمجافىوهذاالعكسكانإذاأما

فعوفعاجلاأوآجلاإنفإنهالآنلاصراثيلخاضمأالديرهذاكونإما

L-1سينامبلهاومنطابامنكخروجهااسرائيلمنهتخرج .6Aالذىالحكم

الحكومةوأمامكلهالعالماماممويةحجةيكونفسوفالمحكةهذهتصدره

ادله.بإذنالقدسفىاسرائيلستخلفالتىالمربيةالجديدة

عامفىحدثوكماالبعضيقولهقدماهنايدأوأنأستطيعولا

وذلكوالأثيوبيينالأمباطبينبالتراضىاثمكلةهذهحليمكنبأنه2491

لأنالصراعهذالإنهاءكوسيلةللأثيوبيينالديرهذامنجزءعنبالتنازل

يحصلواأنفىوسي!حواالتنازلبهذاذلك-تم-إذايرضوالنالأثيوبيين

والالماالأقباطملكيةعدمفىحجةالتازلهذامتخذينكلهالديرعلى

عنه.تنازلوا

لاتفكرأنالقبطيةوالكنيسةالمصريةالحكومةفىبالمئولينأهيبلهذا

منالكاملالاعترافعلىالحصولفىتسعىوأنالتنازلهذافىمطلقأ

..-للأتجاطالديربملكيةالدوليةالمحكةيقظرأوعنوديأسواءثيوبيينالأ

الأثيوبيينأمامحاسمةقويةوقفةتقفبأنالقبطيةالكي!ةأطالبكما

الحقيعودأنبعدوذلكأخرىمرةالديرفىاستضاف!تهمعدمفىتتمثل

الأثيوبيةاثماغباتهذهعردةفىالرئيسىالشبلأنالأقباطلأصحابه

منه.خروجهمبعدأخرىهرةالديرإلىعودتهمفىتكونداثمأ
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المراجع

بية:لعرادرلمفعاا-ولأأ

المصرية.القبطةالكنيسةوثاثق

:ياتد!لدا-نيأثا

المصرية:النشرات-أ

بالاسكندرية.المركزيةالقبطيةالاخلاصجمعيةلرةا-

الأرثوذكس.للاثباطالقدسرابطةثرة2-

المصرية:!بخلاتالصحف-ب

اترفيق--الأهرام-الأهالى-ساعةآخرالأخبار--يةالجمهور

مصر--القبطيقالمجلةشسر-عين-المسيحيةالرابطةالمام-الرأئ

الوطنية.-الوطن-المقطم

(.بالتفصيلالحوا.صىفىذكرت)وقد
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العربية:المراجع-ثالثا

عثر-التاسعالقرنفىوهثاهيرهمالأتجاطنوابغ:اسكاروس.توفيق

.1391،القاهرة

،القاهرةيخلوثأؤس-الايغومانسيختار:عوضفيلوثأوسجرجس

5091.

أبوالاصلاحالرابمكيرلسموتبعدحياة:عوضفيلوثاوسجرجس3-

.111I،القاهرة-القبطى

الجزء،يفالثرالقدسفىالقبطأملاك:عوضفيلوثاوسجرجس

.291،،القاهرة-الأول

.6791،القاهرةالمقدصة-الأرضفىالأتجاطضة:رزقديمترى

بدون-الأرثوذكسيةأورثصليمكنيسةيختارخلاصة:خورىلصحادة

يخ.تأر

.3291،القاهرةصا-بافهمىملينىمذكرات:باشافهمىملينى

،القاهرةالاصكندرية-بطاركةيخنارموجز:نجيبجرجسيعقوب

629%.

ملكيتهتثتومتنداتأصانيد،بالقدساللطاندير:صديوصفت9

.6291،القاهرة-الأرثوذكسللأمباط

.1391،القاهرةالقطية-الأمةتاريخ:يوسمنقريوسفا-.
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الأجنبية:لمصادرا-رابعأ

-A The Rights of Abssinian Church

صورهيتضمنوالأثيوبىالأنبأفيلبسبنش!رهقامالكتابوهذا

الكتابهذاصدروقدالمقدسةالمدينةفىالأساقفةوبعضالرحالةلثهادات

.0691عامأممرةفى

فىرزقديمتربنالأستاذنشرهاالتىالأجنبيةالؤدائقملحقانظرب-

المقدمة.الأرضفىالأتجاطضة:بلب

اياجنبية:المراجعخامسأ-

-A The Rights of Abyssinian Church

.1 Beke. .C .T: The British Coptives in Abyssinia

1867London

5891-2 Jesman, :.C The Russians in Ethiopia( London

-3 Meirardus, :.0 Ahistory of The Ethiopian in the

(6291Holy Land ( Cairo

0691-4 Meirardus, :.0 The Copts in Jerusalem( Cairo

)-5 Pankhurst, :.S Ethiopia, A Cultural History

(5591London

-6 Per ham, :.M The Government of Ethiopia (Oxford

(479(
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والأثيوبيةالقبطيةالؤلائق

وذاكاصلطا-،اديرثكلةلتعرضتالتىالقبطيةالوثائقبحضيلىفما

أما.قجددهمزفةافكلةبمدهاصبحتالذىالعاموهو0182عامقبل

الآت.احض!أ،.ثكلةلهذهعرضنافىلهاعرضناقدالحاملهذاالتاليةالوثاثق

وثاذة!عا!اغطيةاالوثانن!وخصوصاهذهألوثائقنثزفىاعتمدناولقد

يعودبميهدزصفذصدرتاقالهامةاليهببحضوعلالقبطيةالكنية

.القرنهذااواثلإلىبعضها

رهتماءكتابعلىاعتمدنافقدالأثيوبيةبالوثاثقيتعلقفماأما

علىاحتوف،بالقدسالارثوذكهالأثيربيةالكني!ةمطرانفيليسالانبا

بأحقتيافمطلبهافىالأثيوبيةالكيةعليهاتعتمدالتىالأثيوبيةالوثاثق

سةبأثيوبياأممرةفىالكخابهذاطغوقد.اللطانديرعلىالأصتحواز
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المعروفمناذالدير،هذاأصمغرابةإلىزغيرأنستاالواجبومن

ولعلالدير.بهيوجدالذىأوبألمكانالقدييينبأسماءتسمىالاديرةأن

الصبغة،اسلامىأسملهالذىالميحيةالأديرةبينالوحيدهواللطاندير

لأنتحرفهفلمأثيوبياأما،حكامهاعلىيطلقكانإذتماممصرعرفته

"(.نجتأو"نجوس"الملوك)ملك«)عليميطلقكانحكامها

الديرهذابناءانأولها:أمريناحدإلىغالباالأسمهذايرجعو

بفتصله.اقرارإليهفنبوهللابنباطاللاطينأحدمنهبةكانأوموفسعه

,eكانالذينرسلهأولأيواءالقدسفىعمالةلأمامةاتخذهاللطانانن!ا

عنمصرمنإيهاالبيلكانالتىكالثام،التابعةالأمطارإلىيوفدهم

.القدسطريق

علىحصبهابطتواحدة-دولةرعايامنالعهودجمبحفىالقبطوكان

ذلكوفرق.أوبعدهالعربىالفتحماقبلعصررفىصواءمحاوفلحطينمصر

مهامعلييخارهمائتمنواحتىالسلاطينلثقةمحلا--القطكانوا

،بالقدسرفيمةمناصبتولواالقبطمنلرجالأمثلةالتأريخوفى،الدولة

منوغيرهامصربينفارصلام!مهاككانبل.مثواهمالأديرةوكانت

اللطان.ديرفىأقامواوبغداد،كالامالبلاد

الأيوبىالدينصلاحاللطانإلىالأصمهذاالمؤرخينبحضنسبومد

فىالهمةمنأظهروهماعلىلهممكافأةالمكانهذاسك!نىللقبطأباحلأنه

تملمانهوميل.اعدائهضدجثةصفوففىالحربفىوماهغخدمته

البلادبأنالمنادونونأدىالفريقينبينالرورعمفلطين()فىالصلح

القدسإلىاللطانوتوجهوالمالمةالأمنفىواحدةوالنصرانيةالاصلامية

للعيريتأهبودصتورايعطهموالناسيقطعمدةفيهاوأقاماحوالها،لتفقد

يه.المصرالدلارإلى
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السلاجقةالأتراكامتولىعندمأبأنهالمؤرخينمنالآخرالبعضوذكر

دثكأإلىيتوجهونكانواالذينالأقباطاستخدمواطموالثالقدسعلى

ال!لطانلهمبنىومد.القدسفىيرتاحونعودتهمفىواضهع!واكظم

القرنآواخزفىذلكوكاناللطانديرباسمبعدفماسمىديرااللجوفى

الأيوبى.الدينصلاحاللطانعصرقبلألىعثرالحادممى

عثرالحادلىالقرنآواخرمنذموجرداكانالديرانيتتيذلكوعلى

لرجالاستراحةبمثابةليكونبناهالسلطانلأناللطانبديرسىوانه

انهكمااوالعكسوغيرهاالء،مإلىممرمنطريقهمفىوعمالةالسلطان

فىبهومحفطونهاالدولةأموالمنيحصلؤلهكانوالماالمأمونالمكانكان

ومجيالم.ذهابهم

يذكرلم،ومتينةقويةمجكامهمالأقباطعلاقةكانتالذىالوقتفى

منسلطانأئوبينالأثيوبيينبينعلاقةأىوجودعنالتاريخلا

للغايةنادرةحالاتفىإلاأومصرأوالعراقاك،مفىسراءالعربصلاطين

اللطان.بديرمتعلقةتكنلم،معينةولأغراض

فىالحكمنطامانفيقولونبذلكيعترفونالأثيوبيينأنوالغريب

منفليسالرؤوسبيئفاقائمةالفقوكانتمتقرايكنلمبلادهم

منحاتثمرمتصلةناميةوحكامهابالدولالحارجيةعلاقأتهاتكونأنالمعقول

منبهمتوثقتلمنوالهباتالمنحتكونوانما،اللاطينجانبمنوهبات

القبط.رعاياهم

تجةمنمقربةعلىالمتناثرةالقديمةالمبانىمنلمجموعةاسماللطانودير

علىيزيدمساحتهمسطحالقبةبهذهومحيطالمامةبكنيسةالصليبمغارة

والقلبيةوالغربيةالشرقيةجهاتهمنوحولهالمبانىمنخالمترالألف

اللطان.ديرتمىالتىالمتواضعةالمبانى
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فاصلمتر504منيقرببأرتفاعصورعلهافقامالبحريةالجهةأما

البطريركيةبينيوصلبابكايتهون،الأمباطوبطريركيةالديربين

خاصالبابوهذا،القيامةكنيةإلىالمؤدىالممرإلىيؤدىووالدير

للباببالنبةالحالوكذلك.سواهمدشنهيسعتمملوئوحدهمبالأمباط

.بالأقباطفأنالقيامةكنيسةإلىوالمؤدىيقابلهالذى

علىوامعوهذا،الث!رقيةالناحيةمنالديرلهذاثالثباباويوجد

تتأجرهاوالتىبالمصبنةالمعرفةللمبانىالمجاورالعمشهـىالطريق

فىالبابهذاومفتاح،بهاالقبطيةالعاثلاتلأمامةالقطيةالبطريركية

الأثيوبيين.عهده

.!+!+!+!+!.
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القبطةالؤدائق:اولا

الأولىالؤليقة1()

09،1سنةبرمهات81فىكتبمدخطىأفخولاجىآخرفىماوجد

ميحهصرابامونالفمصحيازةفىالآنوهومرنونصفقرنمنذأى

الفمصأمهابىجدهمنبهاتصلمنوفيةمليجبحصةالفبطشر-يمةوكيل

نخةعنالاسخنفلهاوقد،مليجحصةمنبفطرالم!يحعبدجرجس

البطريهة:الدارفىكان

المئةبعدالثالثالطوخىانبايؤشالأبزمنفىأبينابخط"وجد

التىالفبطكنيعةأن()فيهيدعونمكتوبأبالةدسالأرمنأرسل:)1(

الفوقانيةيلةزوحارهكنيةوان)2(لهمالمحييةالمقبرةفوقبالقيامة

منازعةالزمانذلك)فى(بيعنهمفحصلت.عونعالهماعطوهاوأ!م.للفبط

فىرأوا-اذصحيةلهليسكلامهمفوجد،اليطاركةسيرعلىواعتمدوا

)3(:البهطاركةعددمنوالستينالسابمالبطريرككيرلسأنباابيناسيرة

الوئمة.فيهيهتالذىا!رقتذلكقالروملحارةاتقلتقدالقلايةكانت

ضة42اقاميينالأعندرالطاركةعددفىالمثةبحدوافاث3الافىعرالهادصهويؤنلأ

.سوات702منش-أى1434صنةبؤنها0-2913ضةبرمهات12امنضةاجور

.ديرال!لطانبملكالأجاشيدعىوكماالحثىملكعلىتصلكواخىالرومادعىكما
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كني!ةفىالور)1(استبروامدوالقدساك،ممدينةملكوالماالفز"وكان

راعوا،سنةكلفىذلكصحةعرفوافلما،يفةالثسالمقبرةعلىالقيامة

جماعةمنالبلدعمالةالمتولىإلىاستخدمواوا!م،فيهاالمقيمينالنصارى

)5(يةبألجزماد"-دهـكقإلىيضوجهون)كانوا(الذينالنصارى

لهموبنى.القدسفىيرتاحونخممهممنمايرجحونبحدواكم،ال!لطانية

نصرانىرجلزمنإلى)6("اللطاندير"الآنويسىديرأالسلطان

محبالقبط)8(علماءمن)7(يمقوبىوهوالمتولىخادمكانيعقوبى

بكقوهىمعينةاصمه!مثلهزوجةولهالتلبانىمنصوربالعلميحرفللمسيح

غيرهاومنمصرمنالنصارىجماعةمنالقدسإلىيصلمنكلتعاون

القدسفى)كذا(اليعاقبةكنيةعمرأنإلىفاجهد.الأفاقكلمن

انفاذفىيألهالمذكورانباكيرلسالبطريركالأبوكاتب،بتجديدهاوبدا

فىوتوجهلتكريرهاالأصأقفةاحدلهوسيرالأبراىفاصتقرلتكريزهامن

)9(.صحييمالتاريخوهذالل.غهداء.وثمانثشمائة808صنةبرمهات

:و808صة297-بؤونهتبرمهاتمنمأقابمالطاريهةضىطبع3الأقالثانىكيرلى

كما)الفدسبهةهـاالصارتلىالورويترونوكانواالقدسالغزملكواأن:صيرته

.فرونئمانجةأكزمنندذألى(شدم

جز.ذتدماوزصهوكلمقدارهلصفغورهاشحناوالزويخرهالجرحوجرير،ا-جمنى

بالجزانة.:صيخةأوبالحز

ذكرهااقثهانالبهبأغاوارفتديمةتيةوهىاللطانبديرتيةقالبهومذا

.(اثالثالذصل)أبوالمكارم

بطركيرص-صاوتل!يذالرادعىيضوبالتابب-ت7ال!ربيننصارىبمايمونكانواتميةهنه

بمضالكتا!اضحمدوتددورتاؤسكدتخيأخا-فىماتأنإلهاربأظلالذلىيانالر

يا-الرباعةعلىإلايخبئلاالحفيقةفىوهواللفبذاالقطتلبوارامواالثرقنصارلى

.الرادسيشوبإلمذهبالذينوالكلدان

.عظماءمنا!
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الثانىبنيامينالأبزمنفىأنأخرىروايةوجدواذلكبعد"ثم

جمغذكر)11(الأصدالثيخكان:)01(البطاركةعددفىواثانين

سنةماثتىعنماينيفالمدةهذهبعدانهأخبارهمفىبالقدسالطواثف

واخابأوجملؤلأتنصيبألهاونصب.مرةثانىبعمابىتيبدأالذى-هو

شريفةصيرةحميرةوهى،وملميةسوديةداخلهاوزلب،وقناديلوتزيأ

فوقالقدسمائدةحكممنضجعأالميحكانماراسفوقالمقداركرممة

ذلكضلطانيحبهالأسعداكيخوكأن)12(القبرغطا؟الرخاماللوحذلك

فنالأسعد.الحبخط%لابالخزانةالملكإلىمكتوبولايمضىالزمان

)التجديد(وتاريخ.دفعةثانىفبناهأ،الملكعنددالةبرجدذلكاجل

المقدصةاليعةفىهىالتىالأربمأبىظائريهاب)نخ(تن!يخفىالمذكور

التىالكتبخزانةجملةمنيهابوأيضأوكر؟سنةاربعماثةلهتارنحه

ت!عمائة199شةبىضآخرفىتارنحهالأسحدبالحيبئ-اعنىله

لبعضه.منابوجديدقديمبخالتاروهدا.وتععينواحدى

عامكلفىدنانيرعنرةالأرمنجماعةعلىعملوا:المدةتلك-بحد)!وكان

-متاعدةللقبطأ!ا.وائاتها،الفوقانية.يلةزوحأرةكنيةفىاخذهمعلى

فىكانالمفانه:هاهنايؤرخ.3التاريخوهذا.عأمكلالكنائىغرامةفى

-12

اثة.اثالكيةوهىالمكاؤألىكلامفىعاالكلأمتقدمتد

طوبةت11إش301"ت14!أقا?تبتالاصكندرالطاريهةشانىثانىب!ياب-

ا!-(اصفىا)احواانهةاغراأبوالأصدالحكيما.لفاضلاثخوهرالأصدالهخهايقصد

حما-أبى(تساأبى)إبراهيهـ-أأصشأصىاصدد-الغفانا!أبوالدولةفخرالأجلالخيخ

لتصددةأنهأكأفصأحضا-ا!اااولادصوهو.المصرفالكاتيوحناالرأبىأ--جرجس

صه.7!-كلت6أبأشص-ايقلاذلاأولادهأحديقصدبلبافينلذكرنظرأ
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حضر(s)3المثةبعدالخاسىالميلوانىانبايوش.يركالبطرالأبزمن

يانجاعةانكم:فيهويذكروJ)"ا(الخلفسنةلىالأرمنعدمنمكتوب

يذكرونوواحد،الايمانفىلاننا،لناالذىالبيرقتحتتكونوناليعاقبة

تكونوالمامغنأخذها-الروميدتحتالتى)ها(الحبشكنأماان

ولمتندمونفانكموالا،ذلكمنبد7ولاوغيرهاد!ورةوفىالدورةيدتحت

وردلماوائه-7.)6؟(الفرقصنةالمكتوبوتناملاع،عبةعندكميبق

القدسئا.ظر)7؟(غوضبنابزاهيمالمعلمزمنمن.ذلكوكانالحبرعلهم

الدرزقوالمحلم)91(الروجىجرجسوا"لمعلنم18(أنوارنبروزابووالمعلنم

)22(البطريركيةالقلايةفىاجتمحوا)21(اراخنة)002(-وجماعةالبدوى

-13

-1،

-17

-18

91-

-21

-22

13ة

بيدونيروالنريهرأعيهيحدهموهوالذىاليامةكيةق.للقبطالذتايخكليقمد

الارها.إلايقلمسيديةيخا7وكانابوالمكارم.ذكرهاابىالأولى003والبهةيدهبفن

ضةجموبةمنقام1ابطاركة.ق.المةبمد.اتنىق-.لأ-كرالابعاللاو"فىيؤنى

-,rr Utrشة.018نذش-مات4611ضةبرمررة

عديومنيينفىالخلفيذلكقغدكاناذا.شاسنة؟!ااكانتالفرقأوالحلفصنة

..82(:افيضموهويهاباتقلويمأصاسراجع)الحاببابابالرقيينكدالقيامة

كما،يدهمتحتقبلاوكاناطى!ن-الروماخنهمالاضرجاعسمألأتحادعلىالمطمجرضون

-.--.:.---007ذلكساتير

ذلك.منوهبت:عر

مكرر(.الوقتضاقئخياهيم31لوجودضهالذلىابراهيمهومسسروفأيكنلم

.بانفركخداعلالأميربخدمةاباشرنوارالمعلمولدتوبروزالمحلم

.الأمماءبخحمةالمتحقينالغيرالبهارالاراخةمنولعله3الاهؤايخيذكرانارة

ابرأهيمالأميراللراءاعيربخممةاباضرايحتو.بىال!سانىبدوىإبزاهيمولدالذمىاللهرز:الممل!

.الهروتبمصرارال!قربك

)سففهالأعاههذهكلللوضفالفطكدالغصىالقفاهكتابمنالأولالجزراجع

.(كا؟8ضةملابر22المؤرخة-الحجةق36-38
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جماعةفأبى.المامةمنوحبةالأديرةمنورهبانوكهنةأصامفةوجماعة

وثرا،ئربافيوجاؤاالمطورهذافوجدوا،يخالوارهاتوا:ومالوا،القبط

لهمالروموأما،الأيمانفىاخوتاالأرمنان:وقالوا،بالتصحيحيخالتار

ورأوا.ماكانعلىصنبروهمرتبأماكانوكل،)كذا(والأماكنالاراء

الجوابردفاعطوهبالقدسالحرموزائرأ)23(اسلامبولإلىمسافرأاغأ

الراهـلماكاتبالديوانصالحيمىرمح!هناككانوانه.ذلكبثأن

بناءوعلالجلاتعلىالمحكةفىوكأفكثيرأفرحالجوابردرأى

-يومالوموذلك.ممرإلىالجوابورجع،المكاتباتوجددوغيرهاالبيعة

للعظيم..المواتفىالذىابانا:وقرأواكرامةفىالبحاثرحملوا-الجمع

)21(جيلبعدجبلإلىالمجيينسندوكتبهبيعتهالذىال!يفينابى

والحداءوالمامةالكهةمنيهمجوبمنالدوامعلىتعالىالذعمرها

.آبت.والقدصببواكهداءالملائكةوكافةمريمحينكلالمذاراءبثفاعة

ودلائا!ضواهديركيةالبطرالقلايةكمابفىوجدالتاريخ))وهذا

الناصكالعابدأبيامجضرةالناصخابراهيمنقنهوذلك.قديمالرسؤلبولس

والحلمالفمراولىداودوأخيناأولاالأدبرةرئحسنمادةمطرانبطرساب!نا

تغيربدونمجروفهاهـ."واللاممحلمنااللهمكرمالقمصوابينااللهحن

.للأعرابالكلمأواخرصوىمنهمحروطأى

+!+!.!.!.

-23

-24

ذكر!اك،كايفصلونوالأوتاففىيخدثرلىالذي!همكانواالثباراخةأنعليدلمما

لظفها،ا-الأع!اادارةولدبالأرشادللأكيروسلأنوالاكلروسالقاوصةتبل

كليروضا.

الا!مهدينةأى_ا!لابول
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الثانية()الؤنيقة2

الرومالىالحبثىمايمتلكهكلتسليمتثبتالتىالحجة

والفويعينخمسصالحجةذىشهرمنعثرالسابعاليومفى

or-(ا.سنةانوراه)9 tونص.سنة.24منأى1684(سنةنوفبر

مبلغلممرفةيأتى-كماالغراءمصرجريدةفىأولانثرتالتىالحجة

:استلموهما

محرراكهير،العاملالكبيرالعالموسيدنامولانا-لدلىحضرلما)ا

ولاةأولى،الاسلامقضاةأقضىير،تفرأحنقواعدومفررالتعبيردقائق

الموالىصدر،العظامالأنبياءعلوموارث،والكلامالعلممعدن،الأنام

الفاصل،العاملأالعا،الحراممنالحلالمميزالاعلامالعلماءسند،الفخام

الفاضىافندىعبدالرحيمالمولىاكخرعىالحاكم،ووالباطلالحقبين

."ومحايىفضائلهدامت.واضيفإليهوماضم،يفأك.صبالفدس

الفدسبمديةالقاطنينالرومنصارىطائفةبطريقبال!يوسالمدعوالراهب

شهرالحاشرمناليوممؤرخأسلطانيأيفآثسأمرآيدهمنوابرزيفاكخر

يفاكربالخطمتوجأ)25(ألفوستينأربعسنةالحرابمالفعدةذى

يخ،ارومحرفةمهاللأضفادةالمطالينعسدةكاتالتىالكنيهةهذهكتىذهتأ-!

.؟المعاقدمين
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ففاةالقاضىوسيدنامولاناخطابوبيدهخلافتهادلهخلدالسلطانى

الأنبياءعلوموأرثباليقينالملممحدنالموحدينولاةأولىالمسلمين

نأالمنيفومكنونهيفالثرمضمونهيفاكعسبالقدسالقاضىوالمرسلين

يقالبطروان.الروملطاثفةتبعيفساكبالقدسالقاطنينالحبش!طائفة

منيعينهوبمنبنفسهفياويتصرفالحبثىأوقافبضبطالرومطائفةعلى

مللمنملةواوقافهمالحبثىفىالمذكوريقالبطرلايدخلوأنطرفه

.المحفوظبالسجليفالشرالأمروميد.يفاكخرالقدسفىالنصارى

القاطنينمنالأرمنطائفةاحضارالمذكوريقالبطربالحيوسوطلب

اديرتهموعلىالحبتزأوقافعلىالأيدىالوأضعينيفاكخربالقدس

وانعنهاوخارج)26(القيامةكنيةبداخلوكنائهمزيارأنهموموأطن

اللطانىيفاكسكالأمرإليموتيمهذلكعنأيديهمبرفعيأمرهم

إليهاك،راكسعىالحاكموسيدنامولاناأحضر.الخاقأنىالمنيف7والخط

ولدويحقوبالمذكورينالأرمنمطرانظائفةوكيا!دونيكمنواحدكل

المتوجالسلطانىيفاثرالأمرعليهماوقرأالمذكورينالأرمنترجمانجبور

يكللبطروانالرومتبعالحبترظائفةانوعرفهمالخأقانىالمنيفلالخط

منأحدذلكفىلادخلفيهاويتصرفاوقافهميضبطأنالرومطائفةعلى

لطائفةي!لموابأنوأمرهمشرعيايفأتعرالثريفبالقدسالنصارىملل

وكتبموصلبانهموقناديلهمامتعتهممنايديهمتحتالحبشطمالطائفةالروم

عنهاوخارجالقيامةبكنشةيار!موزعادا!موهواطنجهمخاصوماهو

يفالضبالأمرذلكفىوعملابهميتعلقوماياراتهموزأوقافهموجميع

الأمرالمذكورونالأرمنوقابل.شرعيأأمرأاعلاهالمحكىاللطانى

الحاكممولاناوعينوالطاعةبألقبولاكهـعىوالأمراللطانىيفالثر

فىالمةقاؤسوأيامالرابممحمداللطانأيامفى1654صةتجمبر22-1371صنةتوتا265-

القهط.بطاركةعدد
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ضاةفخرالرومطائفةإلىالأرمنطائفةمنذلكلتليمجانبهمناكصعى

الحلماءخلاصةبالأحكاموالأحكامالقضاءعررالأنامولاةذخرالاسلام

يفالصالقدسبمحكةيفالشرالشرعنائبافندىصالحمولاناالأعلام

الثامبدثبنالزعيماغاابراهيمأنوالثالفخرأولىعمدةالأعيانوفخر

وذهبواقدارالجوايتهفيضاقرانهفخرإليهالمشارالمولىحضرةكتخدا

بداخلالحبشاماكنعلىالوقوفوحصلالملمينمنغفيرجمومعهم

الأرفىصركي!منالرومترجمانابراهيموتسلمالمذكورةالقمامةالكنيسة

وكل!هموخأصالحبشمالطائفةالأرمنجماعةمنبالقمامةالتص

تعل!قومحلالمقسلعلىقناديلتميقمحلوذلكبهمومعروفعباداتهم

فيالذىبدأخلهالذىاليتوبداخل)27(الناربيتبدأخلقناديلسبع

والثانىقبلىأحدهماالناربيتعنخارجينقنديلينتعليقومحلالفبر

الكنيةقبلىالواقعةبالحبشخاصةهىالتىالثلاثةوالاروقةثصالى

الثحاليهنوالرواقبنالقزأزالقناديلمنومابهاالحبشبكنيسةالمعروفة

ضمى11والهكلاكصالجهةمنلهماالملاصقةالمنجوراتبوالأوضة

ب!تالواقعوالهيكلأتنجالمنجورمنالقبليةواجهتهالذلىبالحبسالمعروف

الكا3)28(العدةنختمنومابهالمذكورةالكنيسةمنواكضقالقيامة

أحبمنبابهواجهةالذىالقزازالقناديلمنومابهزيأراتهمعمودفوق

لطائفةيوجدوأ.شرعيأتليماالقيامةكنيةبداخلذلككلالخرمالنجور

الفضةالفاديلمنشىءالقيامةكنيةبداخلالمزبورين)92(الحبثى

ثمانيةعندهممنالمذكورينالرومطائفةووضعالفضةوالصلبانوالاوانى

المامهكههوهىيالهالز-الممامه27-

-28

-92

الور.خروخ!مكان
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قناديا!سبحةالمذكورةالحبثىقناديلتعاليقمواضعفىمخرمةفضةمناديل

المغشا.عكماوواحذالقبرفيداخلهالذىوالبيتالناربيتبداخل

طائفةبأنافيكأيانىالريوسفوبالقيهامةالح!بيىالحبثىحنىوذكر

كانوالكونهمالارمنطائفةاخذهالمغتلعلىكانفضةقنديللهمالحبش

القيامةمنطهرواثم.سرعيأاختياراالحبثىمواضععلىالايدئواضعين

الفليةالحبثىبهشةالارمنطائفةمنالرومطائفةوتلمتالمذكورة

ديروتسلموا.قبلةبابهايفوهالتىالقبلىجهةمنالقي!امةلكنيةالمجاورة

البيوتمناشتملمامعالقيامةكن!يسةساحرمنيطرقالذىالحبش

داخلوماهوالمذكوربالديرالتىالعلويةالكنيةبداخلوماهووالمساكن

وذلكالكهنةستائرمنالمقفولالكبيرالصندوقداخلوماهوالقربانبيت

واربعةمخرمةفضةومبخرةصغارضةصوانىوستللحبشكتبعدة

صغارسبعةأبيضوضمعصغارفضةملاعقوعسرباكوابفضةامداح

جلدةفىواحدوانجيلواحدنحاسوصذببفولاذوصليبانكباروصبحة

قربانمحلعلىمحلقغرمضةوقنديلصعغيررومىوبساطفضةمغطاة

وصينيهةبهيراننحاسبىوماعونانالقربانبيتالتىالكخوالبردةالحليل

حديدكرسىصغيرنحاسوشمحدانحديدوكركحديدوكلابنحاس

نحاسوهاوننحاسيقابرالمطبخوموجوداتنحاسسمعداناتوفسسة

صغيرنحاسوطوسصغيرةئحاسوطنجرةنحاسوصحناننحاسوماعون

وطنجرةنحاسومصفاةنحاسوطبقكبيرنحاسوهاونكبيرنحاسوطوس

ديربداخلماوجدهذا.نحاسوضمعداننحايسقفوةوابريقصغيرةنحاس

تارنحهيومفىالارمنمنالرومطائفة.وتسلمهولاسواهذلكلاكيرالحث!

علىالكرمخطهالموغاليهاثرالشرعىالحاكممولاناورفعضرعيأ.تليما

ؤاماكنهمالحبشاوقافبقيةعنالارمنطائقةايدئعلاهدامنظيره
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أقي!امايا!بباشوءلطائفةلايتعرضوابأنلجصاونبهوديصارا!م

الميفوالخطيفالراللطانىبالامرعملاوامتعهمودورهمواوقافهم

الحجةذفضهر()لي-عثرالابماليومفىحرر.ثرعأتنبهأالخاقانى

اهـ.((والفونصعينخسسنةالحرام
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الثالثة(الؤديقة)3

1783سنةفبرأير4-ا994سنةطوبه92)7911سنقالاولربغغرةتارنحها

عنمكنوخهاينبىءومضوكايعربمرعيةصرمحةووثيقةضرعيةحجةهذه

والمعبديفالضالقدسبمحروسةالغرأءيحةالضروتحرربمجلسوقعماذكر

بينالفاصلالكاملالفاضلالعاملالعالموهولاناسيدنالدئتعالىأجلهالمنيف

العلاءعمدةجنابباعاعلاهخطهالموقعالمولىالخرعىالحاكموالباطلالحق

نقيبافندىأدتهعبدالحاجالسيدحضرةالزكيةالخجرةفرعالعظاموالمدرسين

ومطلقملكهفىوجارلهما.هوحالايفالضسحرمهاصخويفالشرالقدس

فىومتصرفالملكيقبطربعضهوشراءبعضهاليهوآيلالضعيةوحيازتهتصرفه

ديربقربالوامعةالحاكورةجميعوذلكالثابتالبيعهذاصدورحينالىجمعيه

وسرقأالسالكيقوالطرالدباغةدكاكيناسطحةقبلىمنألمحدودةالسلطان

لهالمقابلالسالكيقوالطرالمارستانبوقفياتالجارالدكاكيناسطحةكذلك

ادثهصنعالمرحوملمصبنةمنهالمنصلالسالكيقالطروشمالاالساقاتابووحوش

الديرحاظوتمامهالمذكورالسلطانديروغرباالسلطانوديرالخالدىافندى

ومرافقهومنافحهوجدرهوطرقهكلهذلكحقوقبجميعابراهيمماربديركاالمعروف

سرعيأصحيحأثالابيماشرعاهولذلكحقبكلواليهونسببهوماعرف

والقبولالايجابعلىمحتملايهيحترولافسادفيهلاكبنمرعيأمعتبمالازمأوشراء

ضرعاللجهالةالنافىالتسعىالعلمعندهماذلكالمعلومواللازمالصحةوشروط
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اليهابهذاالمذكورلحاملالبغوذلك.حالاثمأ03()ظلطهالفوقدرهبثمن

يوسفالاسقفالمشترىفىعنهالوكيلالقبطىالجوهرلىابراهيمالمعلمالشرعى

افندىعبدايدهالسيدحنابفباعهسرعأالثبوتهومنهجبماعنهوكالتهالثابت

الوكيلمنائنبنقدواعترفثابتأسرعيأصعحيحأبيعأأعلاهمأضرحجميع

افنجميعمنالمذكورموكلهوذمةالمرقىمالمحشرىذمةبرأتكلهذلكبموجب

ومعرفةيةبرؤواستيفاءقبضبراءةوهـجمةاكالبراءةجزءكلومنالمذكور

وثيقةدونمنكلهماكانوحيثبالاديانوالتفرقشرعيةصحيحةومعاقدة

منطلقملكبهأالبناءمعالحاكورةصارجميعوقدشرعأيجبحيثفضمانه

غيرمنالثرعيةالتصرفاتبسائرأوجهفيهايتصرفالجوهرىابراهيمالمعلمأملاك

شرعيأ.اذنالهولاماخمعارض

فالفوتسحينوسبعةمايةسنةالاولبغركرةفىيرأتحر

اليدعبدالثهالفقيرالخالد!-حين-الفقيرالهاليعلىالفقير:الحالشهود

عبدالوهابالفقير-ماقJlمحمداليدالفقير-الخألدىمحمدالفقير-الخالدى

السيدالفقيركأقي-باشىمحضرابراهيمالفقير-ترجمانصالحالد-البهاليي

لدلىلهااعلى

.-!لمذكورا
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الرابعة(الؤليقة)4

جرجسالفسباعهاالتىالبرانيةالمذكورمغحجةيليهاو

فبراير21-0153امثعيرصنة15هـ)اmسنةالاولربيعغؤتادنحها

الابفة:للحجةهوئدةوهى(1814صنة

مولانالدى:تحالىاجلهالئعرعىبا!لمىهوانهالحروفيرتحرصبب"

اساطينصدروالباطلاظقبيالفابلالكاملالفاضلالعاملالعالموصيدنا

الث!رعيالحاكمالاناممثكلاتحلالالفخامالمعاليبدرحماءالعظامالموالي

العظاموالساداتالفضلاءعمدةادعى.علا.وزادضلهداماعلاهخطهالمومع

وشيخهابفايف.الث!ربالفدصالاثرافنفيبنفيبقائفاماقدىعمرالسيد

يفالث!ربالفدسالامباطاصففوكيلالفبطىحنسالذمىعلىالمنيفحرمه

الكائنةالحاكو:انعليهدعوا.فيماثلاالشرعىبالمجلعرمعهالحاضرحالا

وتماماالالكيقالطرنجبلةالمحدؤيةالباث!والمصبنةتجاهيفالثصبالقدس

يقالطروثمالاالاماتابيزماقوتمامهالالكيقالطروثصرفاالدباغة

حاكورةوغرباديرسلطانوتمامهالمذكوؤالمصبنةوبينبيغاالذىال!الك

والمففورالمرحوملابيهجدهملكفىيةجارالرعةضو!ايحميعالامباطئصارى

تصرفهوتحتسابفاالفدسنفيبافندىعبدايئهالسيدوالاداتالعلماءعمدةله

عغاهوكلهيديرخوطالبهثرعىبغيروجهفامتصرفىنالامباططائفةوان
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نااجأبذلكعنالمفورالويهلعليهالمدعىفألالضعىبالوجهوت!ليمها

ثلاثنذالوقفلجهةيفالشربالقدسالقبطتصرففىهىالمذكورةالحاكورة

تصرفثاهدانووالدهاليهالمؤمأالمدعىوانيخهالهمولامنازعسنةثيئوثلا

ضرعىتصكصورةيدهمنوابرزالدةهذهالدعوىمنلهمولاماخفهاالاقباط

المدعىجنابجدافندىعبدالثهالحاجاليدالمرحومجنابانمضمونهخلاصة

جميعباتابيماباعاوت!عينضومائةالف5911صنةض!عبانفىاليهالمثصار

المحلمعنبالوكالةبالقدسالامباطاسقفلياسيفاعلاهالمحدودةالحاكورة

فلمبامحبرذهباوخمينبمائتينالقاهرةمصبرسنجقكاتبالجوهرىابراهيم

المؤمأوسيدنامولاناجنابطلبفعند.ذلكعلىاليهالمؤمأالمدعىجنابيصدمه

بينهيفالح!ربالقدسورهباكمالامباطفقراءوكيلحنسالذمىمناليه

افندىعبدالئهالحاجالسيدالمرحومجنابمنالبيعبصدورلهتثهدثمرعية

عمدةجنابواداثهاللشهادةالمسفورفاحضرياسقفالمعلمالاقباطلاصقف

محكةكاتبباشافندىعلىالسيدزادهخالدىالعظاموالساداتالعلماء

الاصتحهادغبفثهداحالاباشىعمرعيدىبكوخليليفالثعرالقدس

المدعيجدافندىعبدالدالحاجالسيدالمرحومجائبمنالبيعبصدور!كصرعى

الحاكورةلجميعالمرقوميخالنارفىيفالشربالقمسالامباطلاسقفاليهالمؤمأ

معارضبلاالقبططاثفةتصرفتحتوهىعبوباذهباوخسينبماثتينبهاالمدعى

فىلهمولاماخفهاتصرفهمسغاهدانووالدهالمدعىوجنابيخهالهمولامنازع

بهمامامتثبتفلماالثرعىالقبولبذلكثمهادكاقبلتثرعيةشهادةالدعو!

المدعسجنابالثرعىالحاكموسيدنامولاناعرفالمرضيةالحادلةاكصعيةالبنية

وتصرفكاالمدعىللحاكورةالمالكجدهبيعثبتحيثمنافندىعمرالحيد

فرضوعلحقيخهاجدهورثاءولالبقيةهلفليسالمدةهذهفهاالامباططاثفة

المدةهذهمضىبحدالدعوىهذهاستماعيوغفلاللحاكررجدهبيعثبوتعدم

استماعالرحمنيزالعزنصرهالسلطانمولا!لالمغفاالنمرفومساهدةعلعا
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يفاتعراولىبابمنالدعوىوهذه،الملكفىسنةعثشخسعليهامضىدعوى

عمرالسيدالمدعىجنابومنعالاقبأطوقففىالحاكورةيانمجروحكمضرعيا

بهاالمدعىالحاكورةبسببالاقباطلطائفهالتعرضمنجدهورثةبقيةوافندى

القبطفقراءوبقيةحنسللذمىواذنثرعأشرعيينصحيحينومنعاحكا

اذئاذلكفىلهمولامنازغمعارضغيرمنكانواكاالحاكورةفىبالتصرف

".ثرعيا

+!+!.!+

منافنيقبضانقبلانهوقالواجرجسالقىباعهاالحاكورةوهذه

وردهالسيدةبيتفىفاتيركالطرطلبعلبناءممرالىجاءالمحهـكوب

.المثترىعنديزلأولمقبضهكانانشىءافنعنيعرفولمالقابلةبانوب

انهانصه!افىجاءومأحدودهامنيعرفحتىالحخينهاتينذكرجاءوانما

الحبشىطمهالذىابراهيمديرجوارهافىوانالسلطانالديرمجاورةكانت

.للروم
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الخامسة(الؤليقة)ه

ترميمهلاجلالسلطانديرمنالجيشاخراج

(0182اكتوبرمشة17-1537سنةبابه8)1236سنةمحرم9يخبتار

مجضوروذلكبالقدسالقبطتغبديرسلطانالكائنةالأوضهفىمأوجددفتر

مفتىافندىطهطهمحمدالسيدمولاناطرفمنالمندوبغيضهمصطفىالسيد

حدودتهالرحمنعبدوالشيخالقطباحمدوحضورالهجخ!للابالقدسالحنفية

وحضوربالثىمحضراسلامبوليوحسينالخالدىمصطفىالفقيروكاتبهالمعلم

فىحروفهحرر.ذكرفيهالآتىالاشياءالمتسلمينالحبثسالمسيحعبدالقس

612سنةعرم9 r.

طوس-اعددجلديةصدر3-عدد-حصيرة152عددبلسانكتب

فضةئينثلاتساوىحطبحصة-اعددفخاريقابر2-عددفخار

قرادهبهاقفة2-عددجره-1عددنعل-1عح!حديدكرسى-يةمصر

صندوق-2عددكتابه-احورعددكانور-اعددفضهعلبةكقسابهفخار-

2عددقعثنطبق-سامبطث-2عدد

النصرانىالحبعثىالمعيحعبدالقسيىباعلاهوشرحذكرماجميعتعلموقد

القبطىحيبالمعلمالارضمفتاحتعلموقدأعلاهيناهبكورامجضوربالحضرة
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حررفىجلأوملالدنياحطاممنالجشىلطائفةضيثأالارضفىيبقولم

،اعلا.المذكوريخاتار

الحالدىعلىمحمدنحالىسأنهعزاليهالفقيربامضتهالمعتصدجمحرفةحرر

المرلي!خلامة

يفاكسبالقدسبخت!مه

الحالتهود

المفشالحينىطاهرعمدالفقيريفالرالقدسنقيبالحينىعمرالفقير

يفاكصبالقدس

طاهرعمدالفقيريفساكبختحه
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الاثيوبيةالؤلائقثانعا

)ا-(رقمالؤنعقة

العمريهالعهده

الرحيمالرحمنالذبسم

عنهايلهرضىالخطابعمربنحضرةمرسومعورة

صلىمحمدبنبيهورحمنابالايمانوأكرمنابالاسلامأعزناالذىدتهالحمد

قلوبناوألفالتاتبعدبهوجمعناالضلالةمنوهداناوسلمعليهالته

اللهواحمدمتحابيناخوانافجعذااللادمنلناوهكنالاعداءعلونصرئا

النعمه.هذهعل

المجلالبطركالىأعطىوميثأقلعهدالحطاببنعمركتابهذا

القدسبمقامالزيتونطورفىالملكيةالملةبطركصوفرونيوسوهوالمكرم

حيثوالراهباتوالرهبانوالف!وسالرعاياعلىالاستمالفىالشريف

احكامحفظاذاالذمىوانالامانعليهميكونوانوجدواواينكانوا

بمدنايتولىمنوال!المؤمنيننحنمناوالصونالامانلهوجبالذمه
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الطاعهمنمنهمجرىماقدكحسبحوائجهماسبابعخموليقطع

داخلابيدهمالتىودياراتهمكنائسهموعلىعليهمالامانوليكنوالخضوع

والمغارهالكب!راءكنيسةالسلامعليهعيسىمولدلحموبيتالقيامغوخارجا

الموجودينالنصارىأجناسوبقيةوغربىونمالىقبلىأبوابالئلاثةذلى

والقبطالافزيجمنللزيارةيأتونوالذينوالحبشالكرح:وهمهناك

المذكورللبطركالتابعينوالموارنهواليعاقبةوالنساطرهوالارمنيانوالحر

المرسلوالحبيبالكريمالنبىحضرةمنأعطوالانهمعليهممتقدمافيكون

نحنكذلكعليهموالاماناليهمبالنظروامرالكريمهيدهبخنموضرفواادلهمن

والغفرالجزيةمنمعافايكونواواليهمأحسنلمناكرامااليهمالمؤمنين

للمامةدخولهموفىوالبحورالبرفىالبلاياكأفةمنومحلمينوالمواجب

القيامةالىالزيارةالىيقبلونالذينواماثىءمنهملايؤخذزيارا!موبقة

ومؤمنهمؤمنوكل.الفضةمنوثلثدرهمالبطركالىالنصرانىيؤدى

مأغنىالارضتفىحكهيجرلىوالىأمحاكمامصلطانابهأمرنامامجفظ

.والمؤمناتالمؤمنينالمسلمينمنفقير

وعئنانعبدادلهالكرامالصحابةجممجضورهذمرسومنالهمأعطىوقد

الصحابةالاخوهوبقيةعوفبنوعبدالرحمنزيدبنوسعدعفانبن

%يديهم.فىوأبقاءهبهيعملوهذأكتابنافى!ثرحنأعلىفليعتمد.الكرام

العالمينربدثهوالحمدوأصحابهوالهمحضدسيدناعلىتعالىادثه7وصلى

الوكيل.ونعماقهحبنا

وكلمنيةالضبوللهجرةوعثرخاصالاولربغشهر!تينال!ضفى

لعهدفليكنالدينيوما!الانس-ومخالفهالمؤمن!تصتهذامرسوفاقرلى

باغضاء.الحبيبولرصولهنأكئاادثه
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)2(رفمالؤلعقة

سيمانالسلطانفرمان

(6عمفحة)

القدسفىابغيةالكنيسةترميمابتدأ.القدوسالحىاللهبم

امبراطورمنمصرو!االكائن015.صنةافيسالاببعىيفاكض

فىنباهانيهوفرماناتسنداتوفى،الاحباشالمسبيينبعفرومنثهالحب

وكنائهمزياراكمومواطنوأديركمأوقافهمامأكنتثبتالاحباشأيدى

وكلبهموخاصالاحباشمالطائفةوخارجهاالقيامهكيسةداخل

محل:وذلكالضريفالقدسفىلهمومعروفعبادا!م

بيتبداخلىفناديلسبعتعليقومحلالمغتلعلىقناديلسبعةتعليق

بالجثىخاصةهىالتىالثلاثةوالاروقهثصالىوالثانىتجلىالاولانار:

القزازتناديلمنومابها:الحبثىبكني!ةالمعروفهالبهسهمبلىالواقعه

القيامةبين2الواوالهيكلالمجوزالخثبوالاوده:ادغماليينوالرواتين

عامودفوقالكائنالعدهتحتمنوبابالمذكورةالكنيةوالضصق

المجوزالخثبمنبابواجهتهالذىالقزازالقناديلمنومابه.زيارا!م

يف.اكسبالقدسالنصارىمللمنملهلاىوليسلهمذلككل:الخرم

القامةلكني!ةالمجاورةال!فليهالحبشوكنية.شرعياتعريفافيهادخل
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صاحةهنيطرقالذلىاللطانوديرقبلةبابهايفؤالذىالقبلىجهةمن

داخلوماهو:والماكنالبيوتمنعليهمايملمعالقيامةكنيعة

الذىالعلويةالكنيهبداخلوماهوالكهنهصتائرمنالمقفرلالصندوق

مجوارهيلانهالقديهوبهبة:للحبسكتبعدةوذلكالمذكور:بالدير

...اللطاندير

سليماللطان

منوكلبهليعملالمة؟سهذاتحديدلىبحسبالفرمانهذاصدر

الىجثت:الحيبورسولهايدبمعونةالفاصلالدسيفتحتيقعيخالفه

وطلبم1517هـسة239تصفرقوامت!لكهاالهىمديخةالمقدسبيت

الامرمدعإ:الملمالثهخلدذيلهاليهالمحارالثرعىالحاكممولانا

القدصبمحرنالمحفوظبالجلالحاقانىالميفوالحطا.للطائىالشريف

المرصم.الاحباضربانوكيلطلبذلكوبعد:بموجبهوالعمليفاكس

الوامع:هوكماو!رفحرالاحياجكدصندابيدهليكونومعبماتحريرا

الهود:وأحماءتوامع:.م!اه.هصنةسشمبرفى

طيمانآللطان

فوتوغراف(منماخو)عورنما

الحبثى.الميحعبدالابالارثوذكى-الاحباضطاثفةعنا-

الرومى.جرمانوس:البطريك-الارثوذكسالرومطائفةعن2-

الارمنى.سركيس:يكابطر:الارمنطائفةعن3-

الثرعى.الحاكم:زكريامضطفىاليئ4-

فلطين.فىالمطراطاكماباثاوحين:نورالدينالثغ5-
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بنعمدوالثخ:البنهىبناحمد.جلبىالقدسفىالفاضلالقاضى6-

الاسلامشيخالافعىالنخالمحيىاخيخابنالثهيرالقادرعبداكصيخ

المقدسة.بالديارصابقاوالمفتى

باشا:مصطفىظريف7-

لنور.أوتصديقلمغلةأومطابقأصلنه،التركيهباللغةمصدق

شريف،قدسخائب

تواقيع)سبعة(يخالتار)(الحاتم)

(اخرى
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)3(رقمالؤليقة

اصحيفة517سجل.القدسفىالثرعيةالمحكة

(11)عمفححت

قوأعدهمقررالتفسيردقأيقمحررالثهيرالكبيرأالعاوسيدنامولإنادىل

والكلامالعلممعدنألانامولاةاولىالاسلامضاةاقضىتقريرأحن

حلالالاعلامالحلماءسندالعظامالموالىصدرالكرامالانجياءعلوموارث

علماءأفضلالمنشورالعلماءعلماليقيهالمعضلاتيخافالدنيامثمحلات

بينالفاصلالعالمالحرأمعنالحلالمميزالاسلاممثايخشيخالمعمورالرج

الكريمخطهالموقعالرحيمعبدالمولىالمولىاكصعىوالحاكموالباطلالحق

بطريقبأيوسالمدعوالراهبحضرومعاليهفضايلهدامتنظيرهبأعلى

أمرايدهمنوابرزيفالثرالقدسبمدينةالقاطينالرومنصارىطانفة

خطابامبديةخلافتهادلهخلدالسلطانىبالحطمتوجاسلطانيايفاشر

حجةواليقينالفضلمعدلالموحدين1ولاةاولىالملمينقضاةلاقتضى

الصريفمضمونهمنيفالء.ربالقدسالقاضىاجمعينالخلقعلىالحق

اعرضواالشريفبالفدسالفاطنينالرومطايفةكفرةانالمنيفومكنؤله

المرحوملوقفالمقطوعمنماعليميضمونبأ!مالحاليهالعتبهعلىحالتهم

الفغممهدمنبيدهموانضورمنهمولي!خاناحمدالسلطانلهالمغفور
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منعهدوكتبثسعيةوحجهسلطانيةيفهشرأوامرالانهذاوالىالحاقانى

بالث،مالمحافظينوانآخرطرفمنلهمالمداخلهبعدمالكرامالصحابه

متعددةدفعاتعلىظرفهممنينمباسريرسلونمدهكلفىبهاوالدفتردار

للىشعمخالفممذلكوأخذأموالامنهمويأخذونديرهمالىويأتون

الكرامالصحابةعنلهمالصادرلحهدهمومغايرالمنيفوالقانونالشريف

يلاثينمدةكلفىمنهميطلبونينالمزبوروالدفتردارمwباكالمحافظينوأن

التىيوفالزالقطعمجمعونوانهمالفضولبطريقامدادايومااربعيناو

ثلاثينكلالمزبورةالقطعويعطونهمأسديهبقرشمنهاقطعةسنينكل

اثايهالاتثةمنأثواباويعطو!مأصديهبقرشيوفالزالقطعمنقطعة

واذا،مربثلاثينثوبكلعليهمويرمونقروشخسةيساوئثوبكل

يرمونمصريةقطععثشمدكلاللطانىبالوقالحنطةميمةكانت

الجبربطريقعليمذلكيرمونوبقرشينالحنطةمدمنكلعليهمالمدعى

نثبيهبلاعندهمهىال!ىيعهضالمأءالىذهبوأاذاكانواوأكموالقهر

الزمانفديم.كل!يضعوناليهاذهأبمعادةومتسنةكلفىبزمزممعبرة

ئلاثةنفركلعنيفاكرالقدسلمحافظللغفرالمعينالرسمصنماعليهم

لهمير!ولم.القديمهالمادهعلىذلكعلىزيادةغيرمناسديهقروش

المعتادالرسمعلىزيادةالانمنهميطلبوأنهذلكعنزائدشىءوضع

صتبخالينليواوانهمقروشوئلاثزيادةقروشأربعةنفركلعن

الكاينهالقيامهبكنيةمواضعهموانوالتعدىالمظالممنذلكأمثال

الكرجأوقافمنومأيتبعهملهمالتىوالدياراتادثريفبالقدس

وماتقدمهماالماضيةواللاطينعنهاللهرضىعمرسيدنازمنومنوالحبثى

العهد7ويهبالمرعيةوالحجهاللطانيةاكهـيفهالاوامرمنمابيدهمبموجب

الا.وقاففىيتصرفويضبطهاالرومطايفةعلىبطريقاكانمنكل

المحافظه-وأنالنصارلىمللمنملةذلكفىيداخلهأنغيرمنالمزبورة
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هذافىيدخلونهوجماعتهاليميرسلنبهاوالدفترداريةالشامبدمثق

مااك.حعوأسعالالقيامهكنيسهمفىالناسظهوروقتوا!مالخصوص

والافرنجالارمنطايفةقبلبالثمعبالكنيسهيدورونالمحندعيدهميوم

والمغارهالرومطايفةلدوانالباطلهعاد!معلىالنصارىمللجميعوقبل

اللامعليهعيىسيدنامولدبمغارةالمعروفةلحمبيتقريةبكنيةالتى

والقناديلاكحاعدينمنالمغارهومافىالثصالىوبابهاالقبلىبابهاومفاتيح

وأنوالمقبرةالحاكورةمنوالقطعتينالمزبورهبالكني!ةبهمالمتعنقةوساير

الملطانيةالصدقاتمنوطلبواالمللمنملةذلكفىالرومطايفةلايداخل

لك3فىلايداخلهمبأناللطانىالثريفالامربروزالحاقانيهوالعواطف

بهذايضيدبأنينوالمزبورالروملطايفةالسلطانىيفالثسالامرفبرزأحد

بهذاتقيدبأنوالمزبورينالرومطائفةأيدىفىكان.وحىالخصوص

يفهالثرالاوامرينالمزبورالرومطائفةأيدىفىكانوحىالخصوص

الفتححينمنوهمبمحافاتهمالكرامالصحابهمنالحهدوكتبالسلطاية

المداخلهيوجبحاللهميقيضولماحديداخلهملمالانهذاوالىالخافانى

طرفهممنمباشرينلايرسلونوغيرهمبهاوالدفتردارباك،مفالمحافظينلهم

شبغيرذلكمنويمنحواسرعىظريقبغيروجلهاالرومطايفةأمواللاخذ

عليمولايرمونامدادايومااربعيناويوماثلاثينكلفىمهمولايطلبون

الاثةعليهمولايرموناسدىبقرشقطعةثلاثينكليوفالزالقطغ

الجبربطريق،قربئلاثينمروشخمةمنهاثوبكليمةالتىالشاميه

مصريةمطععئرةمنهامنهمكلميمةالتىالحنطةعليهمولايرمونوالقهر

مندىسبحوإلبنعدىالظلمبطريقشىءمنهمولايؤخذبقرضينمدكل

كني!ةوأنذكركماواقعاالامركانانأعلاهماذكربسبباليميتمرض

منومايمنحهملهمالتىوالدياراتالكنائسوسائراعلاهالمذكورةالقيامة

وتصرفهالرومطائفةعلىالبطريقضبطفىتكونوالكرجاطجشوقف
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لهمالصادرالعهدكتاببموجبالرومطايفهعلىبطريقاكانمنوكل

بيدهمالتىاللطانيةيفهالكروالإوامرعنهادثهرضىعمرسيدنامن

فىيتصرفالرومطايفةعلالبطريقوانالماضيةالسلافيمنالصادره

وانطرفهمنيعينهوممنبنفهوالحبعىللكرجهىالتىالاوقافجميع

الباطلةعاد!مبخصوصأمرلهموقعواذاالمللمنملهذلكفىلايداخله

لىءوغيرهميهوالدفترداراك،مبدمثقالمحاظينمناحدفيهيداخلهفلا

الاطلهالابقةعاد!معلىبالكني!ةالنأرأظهروااذاوا!ملعادكممخالف

طايفةمناحدالدورفىالرومطائفةيتقدمفلاالدوروجملوااكصعواثعلرا

بالكنيهالطوائفجميعقبليدورونالرومالطواثفبقيةوالافزلجالارمن

التىالمغارهفىلايداخلهمعادكمعلىالارطلوعوقتعدهميومالمزبوره

القبلىبابهاومفاتيجاللامعلبهعيىصيدنابمولدالمعروفهلحمب!بيت

وماكانالحاكورتينوالقطعتينوالقناديلالسماعدينمنومافهاوالثمالى

وعمالهوسوابثهاللواءميرمنأحدالاثجاءمنالمزبورةبالبهيهمتعلقا

وصائرواليشكرجيهوالاسباعيهيهوالجاووالمتفرقهالضجاروأربابوالزعلا

بهذااليمولايتمرفروغيرهمالفرقوأهلاللطانيةالعليهالابوابخدمة

ولالارسالثانيةمرةالينااكممولىالىالرومطايفةلامجوجواوأنالخصوص

بيدالثريفالامرهذايبقىال!نظروبعدذلكأعلمالحصوصربهذاآخرامر

ذىثهرمنالماثراليوماللطانىيفاكسالامرتاريخالرومطايفة

الثرعىالحاكممولانامنوطلب.رألفوضينأربملةالحرامالقعدة

الحاقانىالمنيفبرالحطيفالصرالامرقيدعليهالنعمخلداليهالمثطر

طايفةيحضروأنبموجبهوالمملالضزيفالقدسمحنرةالمحفوظبال!جل

بالامرعملاواوقافهمالجثىطايفةعنأيديهمبرفعيأمرهموالارمن

هـعىاكالحاكممولانأفأمرالخاقانىالمنيفوالخطابحلطانىيفال.!ر

الامرفقيدالمحفوظبالجلالمنيفوالحطيفض11الامريفيداليهالمثطر
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القدسبمخكةالمحفوظبالجلاكهـعىبالامرالمنيفوالحطيفالنسر

كلاليهادناراكسعىالحاكمهولانااحضرأدناهتاريخهيومفىالحريف

ترجمانحذرولدوياقوبالارمنطايفةمطرانوكيلدونيدنمنواحد

اكهـيفالامرعليمومرأيفاك-سالنزعمجلسينالمزبورالارمنطايفة

وانالثريفالامرمضننونوعرفهمالخامانىالميفبالخطالمتوجاللطانى

ولايداخلاليهلايتعرفروإقالحبثىطايفةأنيفاضاالامرمضمونمن

بداخلالحشاماكنبت!ليموامرهمتعريفا.ثرعياالمللمنملةيخهم

الممنسلفوقمنهاواحدالمعلقللحبشهىالتىوالقناديلالقيامهكنيسة

منخارجوواحدالقبرفيهدأخلهالذىوالبيتالناربيتبداخلوصبحة

اكحالجهةمنالناربيتخارجوواحدالقبليةالجههمنالناربيت

ومواضعوالهياكلالاروقةمنبالحبسخاصةهىابختىاماكنهموجميع

ي!لمواوأنالمزبورةبالبهيسةذلرنبغالكائنالحثبفيالارضية7الزيارة

وامتعتهمالحبثىديرمن.بالحبثيالخاصالكني!عن.خارجماهبم.اليم

الامرينالمزبورالارمنوقابلثسعياأمراوأوقافهموصتارا!موصلبا!م

مواضعمنلهمبدفحهامرواماالروملطاثفةودفحواوالطاعهبا.لقبو4يفاكس

منالفضةالقناديلمكاكاالرومووضعالمزبورةبالكنتالمذبهورةالقناديل

ومواضعوالهياكلوالاورمةالمذكورةالحبثىمناديلتحايقهواضعفىعندهم

النرعمبلمنالممنيينبمحرفةتاريخهيومفىالمؤرخالدفزبموجبالزيارة

بداخلالحبشلطائفةيوجدولمال!لطانىيفالضبالامرعملاا-غريفا

عاخارجاالفضيةوالاوانىوالصلبانالفضيةالقاديلشىءالقيامهكنيه!ة

منالارمنطايفةاليهالمثارالضعىالحاكممولائاومنعبالدفز.ذكر

واماكموتعليقا!مواؤمافهمينالمزبورالحبثىتبحهمفىالروممعارضة

منعاالسلطانىال.صريفبالامرعملاعبهاوخارجبالكنيةزيارا!موعل

وألف.وستيننهسص!ةالحجهذلىعثرفىتحريراثرعا
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أردنيافلاوخحيبنبمأيهطوابمالإصلطبق

/25199؟3/و137اشةالاولربع4

الثرسطالقدسقاف!المكتبهرئيص

المحتبحلمى)توقغاللبدلىوصفت()توقيع

القدسفىاكرعيةالمحكة(خ!.)

عليه.وقوبلتالخصوصالجا-كلتأخوجتالاعاطبئصورة

.م5191صنةالأوا!كانوت3ف7صفحة15'صجا

الكاتب

المحشبمطلهت()توقيع

-ة،-؟2193/.-683عد.دللايصالطبقا-ديخارا.واحدا.الرسمالتفى

وخارنجهاكئ!نه."الم!امةبداخلlئاكئهمعقالل!همقهوخنأامداخلهموقن

صبئ

الكتبهرثي!-

اللبدىوصفى()توقغ-؟

القدسفىالثؤعيهالمحكلة()خئم
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الديرداخلىالكنايعسصورلبعض

اللطانبديرميائيلالملاككية
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السلطانبدبريخائيلالملاككيةهيكلبالى
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صنعتاويخوبازرهبديرالسلطانمجائيلالملاككيةهيهلباليلتوضيحمقربةصوزه

لايعرفهاوالتىايارقاممنبدلافديمايشعملولهاالأقباطكانالتىبالعلاماتمدوناحجابها

صاهم.
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الكتابهذا

القديمة،المثاكلمنبالقدسالسلطانديرمثكلةتعتبر

.0182عامالتحديدوجهرعلىالمافىالقرنأوائلإلىتعود

سياسيةتمربمتغيراتوالمشكلةالآنوحتىالتاردخذلكومنذ

تنتظرمنخمودبمرحلةأوتمرالسياسىايافقفىتظهرتجعلهاودولية

تبدولأولأنهالدرجةالقوىعنفوانهافافيعودأخرىمرةيثيرها

لها.لاحلمشكلةأنهاوهلة

الوثائقممرتؤلدهلأقباطهوملكهذاديرالسلطانأنومع

عبر(القدس)المنطقةهذهزارواالذينالرحالةوكتبالتارنحية

أملاكهومنالديرهذاأنوأثبتواوأكدواالمختلفةالعصور

تحدوهم،لهملكيتهموادعوابهطالبواثيوبيينالافإن،الأقباط

الاستيلاءأناعتقدواالذينحكامهموأطماعأطماعهمذلكفى

وأنخصوصامراكزهمويقوىحكمهمالديريدعمهذا.على

اضطراباتبمرحلةتمرواثيوبياالانوحتى0182الفترةهذه

واجتماعية.وئقافيةودينيةسياسية

الدولأطماعالمثكلةهذهوجوداستمزارعلىساعدومما

مصرأقباطأنبلوفرنسا،وبريطانياكروسياالكبرىالأجنبية

المشكلةهذهوجودعلىأيضأساعدوايثعرواأنوبدون

واسممرارها.

الناشر

!قلهحلم!
4ء!هصأى"صمكل+!ه6ه3اطOSءهكم.5ع.لم،3،لم"،لم
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